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    ตอนท่ี  1  การคนพบอิเลคตรอนและโปรตรอน  
ทฤษฎีอะตอมของดาลตัน 
จากกฎทรงมวลของสาร  และกฎสัดสวนท่ีคงท่ีเปนพ้ืนฐาน 

  ดาลตันนักฟสิกสและนักเคมีชาวอังกฤษต้ังทฤษฎีอะตอมข้ึน ในป   
  พ.ศ. 2351  ซ่ึงมีใจความวา 
 1)  สสารท้ังหลายประกอบดวยอะตอมซ่ึงเปนหนวยท่ีเล็กท่ีสุดท่ีไมสามารถ......................... 
 2)  ธาตุแตละชนิดประกอบดวยอะตอม  โดยธาตุชนิดเดียวกันจะมีอะตอมเหมือนกัน  สวนธาตุตาง 

ชนิดกันอะตอมจะ................... 
 3)  อะตอมชนิดหน่ึงจะเปล่ียนแปลงไปเปน..............................ไมได 

4)  หนวยยอยของสารประกอบคือ  โมเลกุล ซ่ึงจะประกอบดวยอะตอมของธาตุองคประกอบ    !
ในสัดสวนท่ี....................!

 5)  ในปฏิกิริยาเคมีใด ๆ อะตอมไมมีการสญูหาย และไมสามารถทําให.....................  แตอะตอมจะ 
เกิดการจัดเรียงตัวกันเปนโมเลกุลใหมเกิดข้ึนเปนสารประกอบ 

 
 
 

1.  ทฤษฎีอะตอมของดาลตันมีกี่ขอ  ปจจุบันพบวาเปนจริงเพียง  1 ขอ คือ ขอท่ี..........  ซึ่งกลาว 
วา............................ ............... ............... ............... ............... ............... ............... ................. 

 
 

2.  ทฤษฏีอะตอมของดาลตัน   
ขอ  1.  ผิดเพราะ.... ............... ............... ............... ............... ............... ............... ................. 
ขอ  2.  ผิดเพราะ.... ............... ............... ............... ............... ............... ............... ................. 
ขอ  3.  ผิดเพราะ.... ............... ............... ............... ............... ............... ............... ................. 
ขอ  5.  ผิดเพราะ.... ............... ............... ............... ............... ............... ............... ................. 
 
 
 
 
 
 

!

การคนพบอิเล็กตรอน 
 
 

  สมบัติของรังสีคาโทด 
 1)  ทําใหสารเรืองแสงเกิดการเรืองแสงได 

!
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2)  เบ่ียงเบนเขาหาข้ัวไฟฟา.............. 
3)  เบ่ียงเบนในสนามแมเหล็กและ 

  ทิศการเบ่ียงเบนเปนไปตามกฎ............ 
 4)  ไมสามารถทะลุ...................... 

 ท่ีขวางก้ัน!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
 5)  หมุน........................... ได        
 
 
 
 

   ทอมสันอธิบายสาเหตุการเกิดรังสีคาโทดวา เมื่อโลหะที่เปนขั้วคาโทดไดรับพลังงาน 
 ไฟฟาที่มีศักยสูง จะทําใหอิเลก็ตรอนภายในอะตอมโลหะน้ันหลดุออกมา แลวเคลื่อนที่ไปยังขั้ว  
  อาโนด (ขั้วบวก) ทอมสันจึงสรุปวา ในอะตอมจะตองมีอิเล็กตรอนเปนองคประกอบอยูภายใน 

 
 
 

3.  เมื่อรังสีคาโทดวิ่งผานขั้วไฟฟา จะเบนเขาหาข้ัว............. 
 เม่ือรังสีคาโทดว่ิงผานสนามแมเหล็กจะ............... 
 เม่ือรังสีคาโทด พุงชนโลหะบาง ๆ รังสีทะลุไปไดหรือไม....... 
 เม่ือรังสีคาโทดพุงชนกังหัน จะทําใหกังหัน........ 
 

4.  สมบัติใดของรังสีคาโทดทําใหทราบวา  รังสีคาโทดมีประจุเปนลบ  ....................................... 
 สมบัติใดของรังสีคาโทดทําใหทราบวา  รังสคีาโทดมีประกอบไปดวยกอนอนุภาค ............... 
 

5.  ทําไมหลอดรังสีแคโทดจึงตองจัดใหเปนหลอดสุญญากาศหรือเกือบเปนสุญญากาศ 
  ก.  เพื่อใหสามารถมองเห็นลําแสงที่เกิดขึ้นไดชัดเจน 
  ข.  เพือ่ลดความดันของอากาศในหลอด 
  ค.  เพื่อใหสนามไฟฟาระหวางขั้วหลอดคงที ่
  ง.  เพ่ือชวยลดความรอนใหกับข้ัวของหลอด 

จ.  ปองกันไมใหรังสีแคโทดชนกับโมเลกุลของอากาศซึ่งจะทําใหเกิดรังสีไดนอย    (ขอ จ.) 
 

6.  ถาปรับความตางศักยระหวางขั้วของหลอดรังสีแคโทดใหเพิ่มมากขึ้น จะมีผลตามขอใด 
  1.  จํานวนอนุภาคในลํารังสีแคโทดจะเพิ่มมากขึ้น 
  2.  อนุภาคจะเคล่ือนท่ีดวยความเร็วมากข้ึน 
  3.  ความเขมของการสองสวางบริเวณขั้วบวกมากขึ้น 
 คําตอบคือ                      (ขอ ง.) 
  ก.  ขอ 1 , 2 , 3   ข.  ขอ  1 , 2   ค.  ขอ 2  , 3   ง.  ขอ  2  เทาน้ัน  

แสดงใหรูวามีประจ!ุ
ไฟฟาเปน..............!

แสดงใหรูวา ภายในรังสีคาโทด!
ประกอบไปดวย.................!
!

ทอมสันเรียกกอน!
อนุภาคที่มีประจุ
เปนลบนี้วา!
%%%%&&!
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การทดลองหาคาความเร็วอิเล็กตรอน!
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

เมื่ออิเล็กตรอนวิ่งตัดสนามแมเหล็กพรอมกับสนามไฟฟา ดังรูป  อิเลก็ตรอนจะถูกแรง 
กระทํา  2  แรง คือ  1) แรงสนามไฟฟาที่มีทิศขึ้น       (F  =  qE)  

     2)  แรงผลักสนามแมเหล็กมีทิศลง   (F  =  qvB) 
   หากแรงทั้งสองมีคาเทากัน อิเล็กตรอนจะเคล่ือนเปนเสนตรงอยูในแนวระดับ 
 

   จะไดวา  F ลง  =  F ขึ้น   
 

     qvB  =  qE      เม่ือ  v   คือ  ความเร็วอิเลก็ตรอน   (m / s) 
     v  =  BE           E   คือ  ความเขมสนามไฟฟา  ( )mV , CN  
     v  =  dBV   เพราะ  E = dV       B   คือ  ความเขมสนามแมเหล็กไฟฟา (เทสลา) 

  V    คือ  ความตางศักยที่ใช (โวลต ) 
                  D  คือ  ระยะหางของข้ัวไฟฟาท่ีใชดูด e น้ัน(m) 
 

7.  ในการทดลองหาอัตราเร็วอิเลคตรอน   ถาใชสนามแมเหล็กความเขม  2x10–3 เทสลา  และใช 
สนามไฟฟาความเขม  3x104  นิวตนั/คูลอมบ   ทําใหรังสีคาโทดเปนเสนตรงพอด ี       จงหา 
ความเร็วของอนุภาครังสีคาโทด                 (1.5x107 m/s )  

วิธีทํา 
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8.  ในการทดลองหาอัตราเร็วอิเลคตรอน   ถาใชสนามแมเหล็กความเขม 1x10–3 เทสลา  และใช 
สนามไฟฟาที่เกิดจากเพลตสองเพลตที่อยูหางกัน  0.01  เมตร และ มีความตางศักย  200 โวลต   
ทําใหรังสีคาโทดเปนเสนตรงพอด ี  จงหาความเร็วของอนุภาครังสีคาโทด    (2x107 m/s )  

วิธีทํา 
 
 
 
 
9.  จงหาความเร็วอิเล็กตรอนที่วิ่งจากหยุดนิ่งผานความตางศักยไฟฟา  1500  โวลต 

 กําหนด ประจุอิเลคตรอน   =   1.6 x 10–19  C   
    มวลอิเลคตรอน     =    9.1 x 10–31  kg          ( 2.3x107 m/s) 

วิธีทํา 
 
 
 
 
 
 
 
10(En 32)  ถาตองการเรงอนุภาคมวล  4 x 10–12   กิโลกรัม   ที่มีประจุ  8 x 10–9  คูลอมบ   
 จากสภาพหยุดน่ิงใหมีอัตราเร็ว   100   เมตร/วินาท ี   จะตองใชความตางศักยเทาใด 

1.  0.025 โวลต  2.  0.4 โวลต   3. 2.5  โวลต   4.  40 โวลต      (ขอ 3) 
วิธีทํา 
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การทดลองหาคาประจุตอมวลของอิเล็กตรอน 
 
 
 
 
         
 

เม่ืออิเล็กตรอนเคล่ือนท่ีตัดสนามแมเหล็กดวยความเร็ว  จะเคล่ือนท่ีโคงเปนรูปวงกลม 
    จาก  R   =  qBmv  
          mq  = BRv  
 

  เม่ือ   q   คือ  ประจุของอิเล็กตรอน  1  ตัว  (C) 
       v   คือ  ความเร็วของอิเล็กตรอน  (m/s) 
       R  คือ  รัศมีวงโคจรอิเล็กตรอน (m)   
       m  คือ มวลอิเล็กตรอน  1  ตัว  (kg) 
       B  คือ  ความเขมสนามแมเหล็ก  (เทสลา)  
 จากการทดลองของทอมสัน  จะได  mq   ของอิเล็กตรอนมีคา  1.76 x 1011  C/kg 

 
 

11.  เม่ือยิงอิเลคตรอนความเร็ว 3x107 m/s พุงเขาตัดตั้งฉากกับสนามแมเหล็กความเขม  0.001   
 เทสลา  ทําใหอิเลคตรอนเคล่ือนเปนวงกลมรัศมี  0.2  เมตร  จงหาคาประจุตอมวลของอิเลค- 
ตรอน                     (1.5x1011  C/kg) 

วิธีทํา 
 
 
12.  จงหาความเร็วของ  e   เมื่อพุงผานสนามไฟฟาเขม  34 x 104  V/m  และสนามแมเหล็กมี 
 ความเขม   2 x 10–3  เทสลา  แลวลํา  e   ยังคงแนวเดิมไว   กําหนดใหแรงกระทําซึ่งเกิดจาก 
สนามไฟฟา  และสนามแมเหล็กอยูในทิศตรงกันขาม   
ก.  จงหาความเร็วของอิเลคตรอน      
ข.  จงหารัศมีความโคงของ e    เม่ือ  e   วิ่งตัดสนามไฟฟาออกไป  

กําหนด  q/m ของ  e  =  1.76 x 1011 C/kg               (17x107 m/s  ,  0.483 m) 
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วิธีทํา 
 
 
 
 
 
 
13.  ในการทดลองของทอมสัน เพ่ือหาคาอัตราสวนของประจุตอมวลอนุภาครังสีคาโทด   ถาใช 
 เพียงสนามแมเหล็กเพียงอยางเดียว การเบี่ยงเบนของรังส ีมีรัศมีความโคง  0.114  เมตร  และ 
 คาสนามแมเหล็กเทากับ 1 x 10–3  เทสลา ในสนามแมเหล็กเดียวกันถาใชสนามไฟฟาที่เกิดจาก
 เพลตสองเพลตที่อยูหางกัน  0.01  เมตร และ มีความตางศักย  200  โวลต  ทําใหรังสีเดิมเปน 
เสนตรง     จงหาคาประจุตอมวลของอนุภาคของรังสีคาโทด          (1.75x1011 C/kg) 

วิธีทํา 
 
 
 
 
 
14.  ในการทดลองของทอมสันเพ่ือวัดอัตราสวน  q/m  ของอนุภาครังสีแคโทด  โดยใชสนาม 
แมเหล็กสม่ําเสมอขนาด  1.5 x 10–3  เทสลา   รัศมีความโคงของอนุภาครังสีแคโทดเทากับ 

 10  เซนติเมตร   แตถาตอแผนโลหะทั้งสองซึ่งมีระยะหางกัน  1  เซนติเมตร    เขากับความ 
! ตางศักยไฟฟา  390  โวลต  จะทําใหอนุภาครังสีแคโทดเคล่ือนท่ีเปนเสนตรง   จงหาอัตรา!
! สวน  q/m  ของอนุภาครังสีแคโทด              (1.73x1011  C/kg)!
วิธีทํา 
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15(En 43/1)  อนุภาคที่มีประจุไฟฟาหลายอนุภาควิ่งผาน  บรเิวณสนามไฟฟาต้ังฉากกับสนามแมเหล็ก!
โดยทิศท่ีว่ิงต้ังฉากกับสนามท้ังสอง  อนุภาคว่ิงไปโดยไมเบนจากแนวเดิม จะมีปริมาณใดเทากัน   !

! ! 1.  ประจุ! ! ! 2.  อัตราเร็ว! ! ! 3.  มวล! ! 4.  อัตราสวนประจุตอมวล! ! (ขอ 2.)!
วิธีทํา 

 

การคนพบโปรตรอน 
  Ergen  goldstein  นักฟสิกสชาวเยอรมัน ไดทําการดัดแปลงหลอดรังสีคาโทด โดยจัดให 
 ข้ัวคาโทดอยูเกือบตรงกลางและเจาะรูข้ัวคาโทดไว 
 เม่ือตอความตางศักยสูงเขาไป  นอกจากจะมีรังสีคา 
 แลว ยังจะมีรังสีอีกชนิดหน่ึง  ว่ิงยอนกลับมาหาข้ัว 
คาโทด (ข้ัวลบ) รังสีน้ีจะประกอบไปดวยอนุภาคท่ี 
ประจุบวก เรียกรังสีแคแนล(Canal ray) หรือ ............. 
! ! รังสีน้ีเกิดจากอะตอมของกาซภายในหลอดถูกชนดวยอนุภาคอิเล็กตรอนท่ีพุงมาจากข้ัวคาโทด!
 ทําใหอะตอมของกาซอิเล็กตรอนในอะตอมไป     แลวกลายเปนอนุภาคท่ีมีประจุ..............อนุภาคน้ีก็!
จะว่ิงเขาหาข้ัวคาโทดอันเปนข้ัวลบน่ันเอง!
    การทดลองน้ีทําใหเช่ือวาในอะตอมตองมีอนุภาคไฟฟาบวกอยูดวยเรียกอนุภาคบวกน้ีวา.................!
 *หากเปล่ียนชนิดกาซท่ีบรรจุอยูในหลอด แลวทดลองหาคาประจุตอมวล (q/m) จะพบวาอนุภาครงัสี  
  บวกของกาซแตละชนิดจะมีคา  q/m  ไมเทากัน ท้ังน้ีเพราะกาซแตละชนิดจะมีมวลไมเทากันน้ันเอง 
 

16. รังสีแคแนลเกิดจาก .............  ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ....... 
17. การคนพบรังสีแคแนลทําใหเรารูจักอนุภาคมูลฐานในอะตอมตัวหน่ึง  คือ  ......... .........  
 

18. รังสีแคแนลมีคาประจุตอมวลไมคงที ่ เพราะ ......... ......... ......... ......... ......... ......... ............. 
 

    แบบจําลองอะตอมของทอมสัน 
  จากการทดลองของทอมสัน, โกลดสไตน และนักวิทยาศาสตรอีกหลายทาน ทําใหเช่ือวา
ในอะตอมใดๆ จะตองประกอบดวยอนุภาคท่ีมีประจุบวก (โปรตอน) และอนุภาคที่มีประจุลบ  
(อิเลก็ตรอน) ทอมสันจึงไดเสนอแบบจําลองของอะตอมเอาไววา 
 “ อะตอมมีลักษณะเปนทรงกลม ประกอบไปดวยโปรตรอน 
 ซึ่งมีประจุบวก  และอิเล็กตรอนซึ่งมีประจุลบกระจายอยูทั่วไป 
อยางสม่ําเสมอและในอะตอมที่เปนกลางทางไฟฟาจะมีจํานวน 
โปรตรอนเทากบัจํานวนอิเลก็ตรอน ” 
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19.  จงวาดรูป แบบจําลองอะตอมของดาลตัน   แบบจําลองอะตอมของทอมสัน 
!
!
!
!
!
!

20.  ตามแบบจําลองอะตอมของทอมสัน ขอใดกลาวถูกตอง 
  1.  อะตอมมีลักษณะเปนทรงกลม โดยเน้ือของทรงกลมเปนประจุบวกกระจายอยาง 
   สม่ําเสมอและมีอิเล็กตรอนฝงอยูในเนื้อทรงกลม 
  2.  ปริมาณประจุบวกและปริมาณประจุลบมีจํานวนเทากัน 
  3.  ในสภาพปกติอะตอมเปนกลางทางไฟฟา 
  4.  ถูกทุกขอ                      (ขอ 4.) 
วิธีทํา 
 

 

    การคนพบนิวตรอน 
 
 

 ป พ.ศ. 2473  W.Bothe และ H.Becker   
นักเคมีชาวเยอรมันไดทําการทดลองใชอนุ 
ภาคอัลฟายิ่งแผนโลหะแบริลเลียม  ปรากฏ 
วาเกิดรังสีซึ่งไมมีประจุชนิดหนึ่งที่มีอํานาจทะลวงไดด ี  และรังสีนี้เมื่อชนกับโมเลกุลของพารา 
ฟนจะไดโปรตรอนออกมา  ตอมาในป  พ.ศ.  2475  Jame  Chadwich  ไดเสนอวารังสีน้ีตอง
ประกอบดวยอนุภาคและใหชื่อวา  นิวตรอน  และไดทําการพิสูจนไดวานิวตรอนไมมีประจุ  และ
คํานวณมวลนิวตรอนไดคาใกลเคียงกับมวลของโปรตรอน 
 

21.  จงเติมคําลงในชองวางใหสมบูรณ 
 
 
 
 
 

 !

รังสี................. รังสีมีมวลใกลกับ................!
มีประจ.ุ...............!

แผน................! แผน................!

อนุภาค................!
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   ตอนท่ี 2  การทดลองของมิลลิแกน!
      การทดลองหาคาประจุอิเล็กตรอนของมิลลิแกน  (Robert A. Millikan) 
 จากอุปกรณการทดลองดังรูป เมื่อผานละอองฝอยน้ํามันลงไประหวางขั้วไฟฟา  หยดน้ํามัน 
 เลก็ ๆ บางหยดจะมีประจุบวก บางหยดจะมีประจุลบ พวกที่มีประจุบวกจะตกลงเบื้องลางอยาง 
รวดเร็ว  บางหยดที่มีประจุเปนลบขนาดเหมาะสม จะลอยอยูนิ่ง ๆ ไดอยางสมดุล 
 

 พิจารณาเฉพาะหยดที่อยูนิ่ง ๆ 
  จาก     Fขึ้น  =  Fลง           
       qE  =  mg  
     neE  =  mg  เพราะ  q  =  ne 

 

       ne  =   E
mg  

 

 เม่ือ   q   คือ  ประจุรวมท้ังหมดในหยดนํ้ามัน(C)     n   คือ  จํานวนอิเลก็ตรอน 
      e   คือ  ประจุอิเล็กตรอน 1 ตัว      m  คือ  มวลของหยดน้ํามันทั้งหมด (kg) 
     E   คือ  ความเขมสนามไฟฟา  (N/C) 
   จากการทดลองจะได  ne  =   จํานวนเต็ม x 1.6 x 10–19  C 
        เชน     ne  =   1 x 1.6 x 10–19  C 
           ne  =   2 x 1.6 x 10–19  C 
           ne  =   3 x 1.6 x 10–19  C 
 จึงสรุปวา อิเลก็ตรอน  1  ตัว  มีประจ ุ 1.6 x 10–19  คูลอมบ  สวนจํานวนเต็มคูณอยู ก็คือ 
จํานวนอิเล็กตรอนน่ันเอง 

 

22. หยดนํ้ามันอันมีจํานวนอิเลคตรอนมากกวาจํานวนโปรตรอนอยู  5  ตัว  มีมวล  1.6x10–15 kg 
ลอยแขวนอยูระหวางแผนประจุในเครื่องทดลองของมิลลิแกนซึ่งมีสนามไฟฟาเขม   2x104 
โวลตตอเมตร   จงหาประจุของอิเลคตรอน  1  ตัว             (1.6x10–19 C) 

วิธีทํา 
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23. หยดนํ้ามันอันมีจํานวนอิเลคตรอนมากกวาจํานวนโปรตรอนอยู  10  ตัว มีมวล 1.6x10–15 kg 
ลอยแขวนอยูระหวางแผนประจุในเครื่องทดลองของมิลลิแกนซึ่งมีความตางศักย  100  โวลต 
ระยะหางระหวางขั้วไฟฟา  1  เซนติเมตร  จงหาประจุของอิเลคตรอน  1  ตัว      (1.6x10–19 C) 

วิธีทํา 
 
 
 
 
24(มช 36)  ในการทดลองของมิลลิแกนเมื่อทําใหหยดน้ํามันมวล  1.6 x 10–14  กิโลกรัม   ลอย
 หยุดนิ่งระหวางแผนโลหะขนานซึ่งวางหางกัน  1  ซม.  โดยแผนบนมีศักยไฟฟาสูงกวาแผน
 ลางเทากับ   392  โวลต       ถาความเรงเน่ืองจากแรงดึงดูดของโลกเทากับ  9.8   m/s2    และ 
  อิเลคตรอนมีประจุ 1.6x10–19 คูลอมบ  จงคํานวณหาวาหยดนํ้ามันน้ีมีอิเลคตรอนแฝงอยูก่ีตัว 
  1.  25     2.  50     3.  250    4.  500      (ขอ 1.) 
วิธีทํา 
 
 
 
 
25. ในการหยดน้ํามันของมิลลิแกน  พบวาถาตองการใหหยดน้ํามันซึ่งมีมวล  m  และอิเล็กตรอน 
 เกาะติดอยู  n  ตัว ลอยน่ิงอยูระหวางแผนโลหะ  2  แผน     ซึ่งวางขนานหางกันเปนระยะทาง 
! d  และมีความตางศักย  V    ประจุของอิเล็กตรอนท่ีคํานวณไดจากการทดลองน้ีจะมีคาเทาใด 

ก.  nV
mgd     ข.  nd

mgV     ค.  V
nmgd    ง.  d

nmgV    (ขอ ก.) 
วิธีทํา 
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26.  หยดน้ํามันมีความหนาแนน  400  กิโลกรัม/ลูกบาศกเมตร มีปริมาตร  2.5x10–12  ลูกบาศก–
 เมตร  ลอยนิ่งอยูในสนามไฟฟาขนาดสม่ําเสมอ 4x105  นิวตัน/คูลอมบ  จงหาขนาดของ 
ประจุบนหยดน้ํามัน                          (2.5x10–14  C) 

วิธีทํา 
 
 
 
 

27.  ในการทดลองหยดน้ํามันของมิลลิแกนนั้นพบวา เมื่อเพิ่มคาความตางศักยจนถึงคาสูงสุดของ 
 เครื่องมือแลวไมสามารถทําใหหยดน้ํามันหยุดนิ่งหรือเคลื่อนที่ในทิศตรงขามกับเมื่อยังไมให 
 คาความตางศักยแสดงวา 
  1. หยดน้ํามันมีมวลมากเกินไป 
  2.  หยดน้ํามันมีประจุชนิดหนึ่งทําใหแรง เน่ืองจากสนามไฟฟามีทิศทางเดียวกับแรงโนมถวงโลก 
  3.  สนามไฟฟามีคานอยเกินไป 

4.  ถูกทุกขอ                      (ขอ 4.) 
วิธีทํา 
 

!!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!""!
 

    ตอนท่ี   3   สัญลักษณแทนอะตอม  แบบจําลองอะตอมของรัทเทอรฟอรด 
 

แบบจําลองอะตอมของรัทเทอรฟอรด!
 

     หากเปนไปตามแบบจําลองอะตอมของทอมสัน 
รังสีเกือบท้ังหมดตองเบ่ียงเบนการเคล่ือนท่ี  เพราะ   
เกิดแรงผลักระหวางประจุบวกของรังสีอัลฟา กับ 
โปรตรอน  และหากรังสอัีลฟาพุงชนโปรตรอนจะ 
ทําใหโปรตรอนกระเด็นไปเพราะรังสีอัลฟามีมวล 
มากกวา รังสีอัลฟาจะไมสะทอนกลับออกมาเลย 
!
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   ผลการทดลองจริงเปนดังรูป      
รัทเทอรฟอรดอธิบายวา 

  1.  จริง ๆ แลวอะตอมจะมีโปรตรอนท้ังหมดจะรวมตัวกันอยูในพ้ืนท่ีเล็ก ๆ ตรงกลาง 
    อะตอมเรียกวา นิวเคลียส  สวนอิเล็กตรอนจะอยูรอบนอกนิวเคลียสระหวางนิวเคลียส
   กับอิเล็กตรอนจะเปนท่ีวาง        ซึ่งจะกวางมากเมื่อเทียบกับนิวเคลียส      รังสแีอลฟา  
   สวนมากจะผานชองวางน้ีไปจึงเคล่ือนท่ีเปนเสนตรง 
  2.  รังสแีอลฟา สวนนอยจะวิ่งเฉี่ยวนิวเคลียส ทําใหเกิดแรงผลักแลวเบี่ยงเบนการเคลื่อนที ่
  3.  รังสีแอลฟาสวนนอยที่สุดจะชนนิวเคลียสตรงๆ แลวรังสีแอลฟาจะสะทอนกลับ เพราะ
   มีมวลนอยกวานิวเคลียส ซ่ึงมีโปรตรอนรวมอยูภายในอยางมากมาย 

แบบจําลองอะตอมแบบน้ี เรียก แบบจําลองอะตอมของรัทเทอรฟอรด 
 

28.  ถาเชื่อวาอะตอมเปนไปตามแบบจําลองของทอมสัน  เมื่อยิงรังสีอัลฟาเขาไปในอะตอมของ 
 ทองคํา  รังสีสวนมากจะเคลื่อนที ่..........................................  ทั้งนี้เพราะเกิดแรงผลักระหวาง 
 ประจุบวกของอนุภาคอัลฟา  กับ ......... ......... .... ในนิวเคลียส 
 

29.  จากการทดลองยิงรังสีอัลฟากระทบอะตอมทองคํา  พบวารังสีสวนมากจะเคลื่อนที่เปนเสนตรง 
 เพราะ ............................................................................................................................................ 
รังสีสวนนอยจะ ............................เพราะ  ................ .......... .......... .......... .......... .......... ............ 
และรังสีสวนนอยที่สุดจะ ..................................เพราะ .......... .......... .......... .......... .......... ......... 

 

30(En 36)  การที่รัทเทอรฟอรดทําการทดลองยิงอนุภาคแอลฟาไปยังแผนทองคําบางแลว พบวา 
 โครงสรางของอะตอมไมเปนไปตามแบบของทอมสัน เน่ืองจากรัทเทอรฟอรดพบวา  (ขอ 4.) 

1.  อนุภาคแอลฟาเกือบทั้งหมดเบนไปจากแนวเดิมเปนมุมใดๆ และบางทีมีการสะทอนกลับ 
  2.  อนุภาคแอลฟาเบนไปจากแนวเดิมทุกทิศทางเทา ๆ กัน 
  3.  อนุภาคแอลฟาทั้งหมดวิ่งทะลุผาน แผนทองไปในแนวเกือบเปนเสนตรง 
  4.  อนุภาคแอลฟาบางสวนเบนไปจากแนวเดิมเปนมุมใดๆ  ท้ังท่ีสวนใหญผานไปในแนวตรง 
31.  ตามแบบจําลองอะตอมของรัทเทอรฟอรด   ขอใดกลาวถูกตอง  
  1.  อะตอมมีลักษณะเปนทรงกลม มีนิวเคลียสอยูท่ีจุดศูนยกลาง มีอิเล็กตรอนเคล่ือนอยูรอบๆ  

นิวเคลียส 
 2.  ภายในนิวเคลียสจะมีอนุภาคท่ีมีประจุไฟฟาบวกรวมกันอยู 
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3.  เน้ือท่ีสวนใหญภายในอะตอมเปนท่ีวางเปลา 
4.  เม่ือยิงอนุภาคแอลฟาเขาไปในอะตอมของทองคํา  อนุภาคแอลฟาไมมีโอกาสท่ีจะ 
สัมผัสนิวเคลียสเลยเพราะจะเกิดการเบ่ียงเบนออกจากนิวเคลียส 

  5.  ถูกทุกขอ                     (ขอ 5.) 
32.  จงวาดรูปแบบจําลองอะตอมของ  

ดาลตัน      ทอมสัน        รัทเทอรฟอรด 
!
!
!
 

33(En 42/1)  ถายิงอนุภาคแอลฟาเขาไปในนิวเคลียสของ 
โลหะทางเดินของอนุภาคแอลฟาท่ีเปนไปได  คือ 

  1.  ก  และ  ง  เทาน้ัน   2.  ข  และ  ค  เทาน้ัน 
  3.  ก , ค  และ  ง  เทาน้ัน  4.  ก, ข , ค และ  ง          (ขอ 1.) 
วิธีทํา 
 

34.  มีอนุภาคแอลฟาว่ิงตรงเขาสูนิวเคลียสของอะตอมทองคํา    อนุภาคแอลฟาจะหยุดนิ่งก็ตอ 
 เม่ืออนุภาคน้ัน                     (ขอ 4.) 

 1.  มีพลังงานรวมเปนศูนย       2.  กระทบผิวนิวเคลียส 
  3.  กระทบกับอิเล็กตรอนในช้ันใดช้ันหน่ึง  4.  มีพลังงานศักยเทากับพลังงานจลนเดิม 
วิธีทํา 
 

35(En 39)  รังสีแอลฟาเคลื่อนที่เฉียดนิวเคลียสของทองคํา พลังงานจลนของรังสีแอลฟา   
ณ. ตําแหนงที่เขาใกลนิวเคลียสของทองคํามากที่สุดมีคา          (ขอ 1.) 

  1.  ศูนย    2.  มากท่ีสุด    3.  เทาเดิม   4.  นอยท่ีสุด 
วิธีทํา 
 

36.  อนุภาคแอลฟาถูกเรงดวยความตางศักยกี่โวลต  เมื่อวิ่งตรงไปยังนิวเคลียสของทองคํา (79Au ) 
ไดมากที่สุด   7.9 x 10–15  เมตร                  (1.44x107  โวลต) 

วิธีทํา 
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  ตอนท่ี  4  แบบจําลองอะตอมของโบร (1)  
 ! !

     โบร ไดเสนอแบบจําลองอะตอมของไฮโดรเจนขึ้นมาโดยนําแนวคิดเรื่องควอนตัมของพลังงาน
ของพลังคมาใชกับแบบจําลองอะตอมของรัทเทอรฟอรด พรอมท้ังเสนอสมมติฐานข้ึนใหม 2 ขอ คือ!
! ! 1.   อิเล็กตรอนที่เคลื่อนที่เปนวงกลมรอบนิวเคลียสจะมีวงโคจรบางวงที่อิเล็กตรอนไมแผ!

รังสีคลื่นแมเหล็กไฟฟาออกมา ในวงโคจรดังกลาวอิเล็กตรอนจะมีโมเมนตัมเชิงมุม (L) 
คงตัว และโมเมนตัมเชิงมุมนี้มีคาเปนจํานวนเต็มเทาของคาตัวมูลฐานคาหนึ่งคือ  h    
(อานวา  เอซบาร) ซึ่งมีคาเทากับ  π2h  

  ดังนั้น สําหรับอิเล็กตรอนมวล  m  ท่ีเคล่ือนท่ีรอบนิวเคลียสในวงโคจรรัศมี  r   
โดยมีอัตราเร็วเชิงเสน  v  ตามสมมติฐานขอนี้จะไดวา            

       L  =  mvr  =  n h    
เม่ือ  n  เปนเลขจํานวนเต็มบวก  1,  2,  3,  ....  ในที่นี้เรียกวา เลขควอนตัม ของวงโคจร 

2.  อิเล็กตรอนจะรับหรือปลอยพลังงานออกมา เม่ือมีการเปล่ียนวงโคจรตามขอ  1.  
 พลังงานที่อิเล็กตรอนรับหรือปลอยออกมาจะอยูในรูปคลื่นแมเหล็กไฟฟา 

 

  รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทฤษฎีอะตอมของโบร 
 1.  สูตรหารัศมีวงโคจรของอิเลคตรอนในอะตอมไฮโดรเจน 
  rn  =  2n2mke

2h  

   =  2)19)(1.6x109)(9x1031(9.1x10
2)34(1.05x10

−−
−  n2 

      rn  =   5.3 x 10–11  n2 
 

 เม่ือ     rn  คือ  รัศมีวงโคจรที ่ n   (เมตร) 
   h    =  π2h  = π2

346.6x10−   = 1.05 x 10–34  J.s 
        m  คือ  มวลของอิเล็กตรอน      =  9.1 x 10–31  kg 
   k   =    9 x 109  N/m2 / c2 
   e   =    ประจุอิเล็กตรอน  =  1.6 x 10–19  C 
   n  คือ  ลําดบัของวงโคจร  
37(มช 34) รัศมีวงโคจรที่สองจากในสุดของอะตอมไฮโดรเจนมีคาเทากับ..................เมตร 
วิธีทํา 
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38(En 41)  ในแบบจําลองอะตอมไฮโดรเจนของโบรรัศมี วงโคจรของอเิล็กตรอนในสถานะ 
n  =  4  เปนก่ีเทาของรัศมีวงโคจรในสถานะ  n  =  1            (16  เทา) 

วิธีทํา 
 
 
 
 
 
 
 

2.  สูตรหาพลังงานของอิเล็กตรอนในวงโคจรตางๆ ของอะตอมไฮโดรเจน 
เน่ืองจาก   พลังงานรวมของอิเลคตรอน  =  พลังงานศักยไฟฟา  +  พลังงานจลนของอิเล็คตรอน 

       En   =   –
nr

2e k   +  
nr

2e k
2
1  

       En   =   – 
nr

2e k
2
1     เม่ือ  rn  =  2n2mke

2h  

               En  =   – 2h2n
4e 2mk  2

1   

 หรือ      En  =      2n
1E  

 

 

 เพราะ     – 2h
4e 2mk  2

1   =  –
2)34-(1.05x10 

4)19-(1.6x10 2)9)(9x1019-(9.1x10  2
1   

    =   –21.76x10–19   จูล 
    =  –13.6   อิเลคตรอนโวลต 

  พลังงานจํานวนน้ีคือพลังงานรวมของอิเลคตรอนซ่ึงอยูในวงโคจรท่ี  1  เรียก   E1 
 

สรุปไดวา     En  =      2n
1E  

 เม่ือ  En  คือ พลังงานอิเล็กตรอนในวงโคจรท่ี  n  (อิเลก็ตรอนโวลต ,  eV) 
    E1  คือ  พลังงานของอิเล็กตรอนไฮโดรเจนในวงโคจรท่ี  1   คือ  –13.6  eV 

**  พลังงาน (En)   มีคาเปนลบ  มีความหมายวา อิเล็กตรอนถูกนิวเคลียสยึดไว   ** 
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39.  จากทฤษฏีอะตอมของโบร   
พลังงานของอิเลคตรอนของไฮโดรเจนในวงโคจรท่ี 4 (E4)  =  ………………………………… 
พลังงานของอิเลคตรอนของไฮโดรเจนในวงโคจรท่ี 3 (E3)  =  ………………………………… 
พลังงานของอิเลคตรอนของไฮโดรเจนในวงโคจรท่ี 2 (E2)  =  ………………………………… 
พลังงานของอิเลคตรอนของไฮโดรเจนในวงโคจรท่ี 1 (E1)  =  ………………………………… 

 
 

สถานะพื้น (ground state), สถานะกระตุน (excited state) 
 หากเราคํานวณหาพลังงานของอิเล็กตรอน 
อะตอมไฮโดรเจนในแตละวงโคจรจะไดดังรูป 
 จะเห็นวาในวงโคจรท่ี 1 (ในสุด) อิเลก็ตรอน 
จะมีพลังงานต่ําสุดและชั้นนอกถัดๆ ออกไป 
อิเล็กตรอนจะมีพลังงานสูงขึ้นตามลําดับ 
 ปกติอิเล็กตรอนชอบท่ีจะอยูวงโคจรในสุด 
อันเปนชั้นที่มีพลังงานต่ําสุด จะทําใหเกิดความ 
เสถียรภาพมากที่สุด เรียกสภาวะนี้วา สภาวะพื้น 
 (ground State) 
 หากอิเล็กตรอนไดรับพลังงานจะเคล่ือนไป 
 อยูในวงโคจรที่สูงกวาเดิมสภาวะเชนนี้เรียก 
 สภาวะกระตุน (excited state) 
 สภาวะถูกกระตุนเปนสภาวะไมเสถียรอิเล็กตรอนจะคายพลังงาน  ซึ่งมีมากเกินไปทิ้งแลว 
  เคลื่อนลงมาอยูในชั้นที่ต่ํากวาพลังงานที่คายออกมานั้น  จะอยูในรูปคลื่นแมเหล็กไฟฟา 
 
 

40.  ปกติแลวอิเลคตรอนจะอยูในวงโคจรท่ีมีพลังงานตํ่าสุด  เรียกภาวะนี้วา ............................. 
 

41.  หากอิเลคตรอนดูดพลังงาน  จะเคลื่อนจากชั้น..............ไปสูชั้น...........  ภาวะท่ีอิเลคตรอน 
 มีพลังงานมากกวาปกติเชนนี้เรียก ..................................... 
 

42.  หากอิเลคตรอนจะเคล่ือนท่ีจากช้ันบน ลงมาสูชั้นที่ต่ํากวา  อิเลคตรอนจะตอง.................... 
 

43.  พลังงานท่ีอิเลคตรอนคายออกมาจะอยูในรูปของ.................................... 
 

!
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สเปกตรัมของอะตอมไฮโดรเจน 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 

44.  จงเติมคําลงในชองวางตอไปนี้ใหถูกตองและสมบูรณ    
( เกีย่วกบัการเปลีย่นวงโคจรของอิเลคตรอนในอะตอมไฮโดรเจน  ) 

 

การเคลื่อน  e คลื่นแมเหล็กไฟฟา อนุกรม 
บน    →       1 ............................... .............. 
6      →       2 
5      →       2 
4      →       2 
3      →       2 

............................... 

............................... 

............................... 

............................... 

 
.............. 

 

บน   →       3 ............................... .............. 
บน   →       4 ............................... .............. 
บน   →       5 ............................... .............. 

 
 

45.  อนุกรมของเสนสเปกตรัมชุดใด ที่ปลดปลอยพลังงานโฟตอนเปนอัลตราไวโอเลต 
  ก.  อนุกรมไลมาน        ข.  อนุกรมบาลมเมอร    

 ค. อนุกรมพาสเซน        ง.  อนุกรมแบรกเกต      (ขอ ก.) 
!
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46.  อนุกรมของเสนสเปกตรัมชุดแบรกเกตใหพลังงานในระดับรังสีใด      (ขอ ข.) 
  ก.  อัลตราไวโอเลต  ข.  อินฟาเรด    ค.  รังสีเอกซ   ง.  แสงที่ตาสัมผัสได 
 

47.  สเปกตรัมของอะตอมไฮโดรเจนชุดใดท่ีตามองเห็นได         (ขอ ข.) 
  ก.  ชุดไลมาน   ข.  ชุดบาลมเมอร  ค.  ชุดพาสเซน     ง. ชุดฟุนต 
 

48.  สเปคตรัมท่ีไดจากอะตอมของธาตุตาง ๆ จะ 
  ก.  เหมือนกันสําหรับธาตุทุกธาต ุ
  ข.  จะแสดงคุณสมบัติเฉพาะของแตละธาตุ 
  ค.  จะไดเปนแถบสวางเสมอ 

ง.  ไดเปนเสนมืดเสมอ                  (ขอ ข.) 
49(มช 32)  ภาพของอะตอมจากทฤษฎขีองเบอร  (Bohr)  คือ 

! ! ก.  อิเล็กตรอนจะว่ิงวนรอบนิวเคลียสในวงโคจรบางวงโดยไมแผคล่ืนแมเหล็กไฟฟาออกมา 

 ข.  อิเล็กตรอนรอบ ๆ นิวเคลียสเปนเสมือนกลุมหมอกท่ีหอหุมนิวเคลียสอยูท่ีใดมีหมอกหนา 
แนนมากจะมีโอกาสพบอิเล็กตรอน ณ. ท่ีน้ันมาก!

  ค.  อิเล็กตรอนว่ิงวนรอบนิวเคลียสดวยระยะหางจากนิวเคลียสมาก เม่ือเทียบกับขนาดนิวเคลียส 
  ง.  อิเล็กตรอนท่ีอยูรอบนิวเคลียสมีสมบัติคล่ืนน่ิง            (ขอ ก.) 

 
 

!!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"" 
 
 

ตอนท่ี  5 แบบจําลองอะตอมของโบร (2)  
!
 

การคํานวณหาพลังงาน  ความถี่  ความยาวคลื่น  แมเหล็กไฟฟา 
        ∆E  =  Ef  –  Ei     เม่ือ  ∆E  คือพลังงานที่เปลี่ยนแปลง (eV) 
 

         ∆ E   =  ehf          หากมีคาบวกจะเปนการดูดพลังงาน  
 

  หรือ    ∆ E   =  191.6x10
346.6x10

−
−   f      หากมีคาลบจะเปนการคายพลังงาน 

 

    ∆ E   =  4.125 x 10–15  f    Ef คือ  พลังงาน  e  ในวงโคจรสุดทาย 
 

      ∆ E   =  λe
hc        Ei คือ  พลังงาน e  ในวงโคจรเร่ิมตน 

 
 

             ∆ E   =  λ )19(1.6x10
)8)(3x1034(6.6x10

−
−     h คือ  คาคงที่ของพลังค =  6.6 x 10–34  J.s 
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             ∆ E   =   λ 
91237.5x10−      f คือ  ความถี่คลื่นแมเหล็กไฟฟา (Hz) 

               e คือ  ประจุอิเล็กตรอน 1 ตัว =  1.6 x 10–19 C 
               c คือ  ความเร็วคลื่นแมเหล็กไฟฟา =  3x108 m/s 
              λ   คือ  ความยาวคลื่น (m) 

        λ
1   =  R  2in

1  2fn
1 -   เม่ือ  R  คือ  คาคงตัวของริดเบอรก  =  1.097 x 107 m–1 

                  
 
 
 

50.  จงหาพลังงานของอิเลคตรอนของไฮโดรเจนในวงโคจรท่ี 4 (E4)  =  …………………….. 
     และพลังงานของอิเลคตรอนของไฮโดรเจนในวงโคจรท่ี 2 (E2)  =  …………………….. 

วิธีทํา 
 
51.  จากขอที่ผานมา  หากอิเลคตรอนเคล่ือนจากช้ันท่ี  4  มาสูชั้นที ่ 2  จะคายพลังงานออกมา 
  ก่ีอิเลคตรอนโวลต                  ( 2.55 eV ) 
วิธีทํา 
 
52(En 40) พลังงานตํ่าสุดของอิเล็กตรอนในอะตอมไฮโดรเจนคือ –13.6  อิเลก็ตรอนโวลต    ถา 
 อิเล็กตรอนเปลี่ยนสถานะจาก n = 3 ไปสูสถานะ  n = 2 จะใหแสงที่มีพลังงานควอนตัมเทาใด 
  1.  1.51  eV   2.  1.89  eV    3.  3.40  eV   4.  4.91  eV  (ขอ 2.) 
วิธีทํา 
 
 
 
 
53.  จากขอที่ผานมา  พลังงานที่คายออกมา  จะมีความยาวชวงคลื่นเทาใด     (651.3  nm) 
วิธีทํา 
 

nf  คือ  ลําดับชั้นสุดทาย 
ni  คือ  ลําดับช้ันเร่ิมตน!
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54.  ถาอะตอมเปลี่ยนระดับพลังงานเดิมจาก  E3  มายัง  E1  จะปลดปลอยโฟตอนที่มีพลังงาน 
 เทาใด   และความยาวชวงคลื่นมีคาเทาใด          (12. 09 eV,  1.02x10–7 m) 
วิธีทํา 
 
 
 
 
 
55(En 41/2)  ตามทฤษฎีอะตอมของโบรระดับพลังงานของอะตอมไฮโดรเจนตํ่าสุดเทากับ   

–13.6  อิเลก็ตรอนโวลต    ถาอะตอมไฮโดรเจนถูกกระตุนไปอยูที่ระดับพลังงานสูงขึ้น และ 
กลับสูสถานะพื้นที่มีพลังงานต่ําสุดโดยการปลอยโฟตอนออกมาดวยพลังงาน  10.20  อิเลก็–

 ตรอนโวลต   แสดงวาอะตอมไฮโดรเจนถูกกระตุนไปที่ระดับพลังงานที ่ n  เทากับเทาใด 
  1.  2      2.  4      3.  8     4.  16     (ขอ 1.) 
วิธีทํา 
 
 
 
 
 
56.  ในการกระตุนใหอะตอมไฮโดรเจนท่ีระดับพลังงานตํ่าสุด(–13.6 eV) ไปอยูที่ระดับพลังงาน 
 กระตุนท่ี  3   ตองใหโฟตอนที่มีพลังงานเทาไร 
  1.  0.85  eV    2.  1.51  eV    3.  12.09  eV   4.  12.75 eV  (ขอ 3.) 

วิธีทํา 
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57(En 34)     สมมติวาแผนภาพแสดงระดับพลังงานของอะตอม 
ชนิดหน่ึงเปน ดังรูป ใหหาคาความยาวคลื่นของคลื่นแมเหล็ก 
ไฟฟาท่ีจะทาํใหอะตอมในสถานะพืน้ฐานแตกตัวเปนไอออน 
ไดพอดี 

  1.  62  nm    2.  100  nm    3.  210  nm   4.  310  nm  (ขอ 1.) 
วิธีทํา 
 
 
 
 
58.  ในการเคล่ือนยายอิเลคตรอนของอะตอมของไฮโดรเจนจากวงโคจรท่ี  4  ลงสูวงโคจรที ่
 ต่ํากวาสเปกตรัมเสนที่มีความยาวคลื่นสั้นที่สุดจะมีพลังงานเทาใด 
  1.  0.66  eV   2.  0.85  eV    3.  10.20  eV   4.  12.75  eV   (ขอ 4.) 
วิธีทํา 
 
 
 
 
 
59(มช 33)  จงคํานวณหาความยาวคลื่นยาวที่สุด และส้ันท่ีสุดในอนุกรมไลแมนของไฮโดรเจน 
 สเปคตรัม   (ตอบในหนวยอังสตรอม)               (ขอ ข.) 
  ก.  1215 , 952  ข.  1215 , 912   ค.  1415 , 912  ง. 1415 , 952 
วิธีทํา 
 
 
 
 

!.!
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60.  จงหาความยาวคลื่นที่ยาวที่สุดในอนุกรมไลมาน เม่ือกําหนดให  k  เปนคานิจของริดเบอรก 
1.  k1      2.  k      3.  43k     4.  3k4    (ขอ 4.) 

วิธีทํา 
 
 
 

61(En 42/2)  อะตอมไฮโดรเจนเปล่ียนระดับพลังงานจาก  n = 2  ไป  n = 1  ความยาวคลื่นของ 
 แสงที่ปลอยออกมาเปนกี่เทาของในกรณีที่เปลี่ยนระดับพลังงานจาก  n = 4  ถึง  n =  2 
  1.  41  เทา    2.  21   เทา    3.  2  เทา    4.  4  เทา   (ขอ 1.) 
วิธีทํา 
 
 
 
 
 
 

62.  ในชวงระดับพลังงานตํ่าสุดสามระดับแรกของอะตอมไฮโดรเจน คลื่นแมเหล็กไฟฟาที่ตรวจ 
 พบจะอยูในชุดความถี่ที่เรียกวา                (ขอ 1.) 
  1.  ชุดไลมาน และ ชุดบาลเมอร    2.  ชุดไลมาน และชุดพาสเซน 
  3.  ชุดบาลเมอร และชุดพาสเซน    4.  ชุดไลมาน  ชุดบาลเมอร และชุดพาสเซน 
 

วิธีทํา 
63(มช 45)  ถาใชอนุภาคอิเล็กตรอนพลังงาน   19.5 x 10–19   จูล  ยิงใสอะตอมไฮโดรเจนจะ 
กระตุนใหเกิดสิ่งใด                    (ขอ 2.) 
 1.  เสนสเปกตรัมทุกเสนนับต้ังแตอนุกรมบัลเมอรข้ึนไป 
 2.  เสนสเปกตรัมของอนุกรมไลมาน  2  เสน และของอนุกรมบัลเมอร  1  เสน 
 3.  เสนสเปกตรัมของอนุกรมไลมาน  2  เสน และของอนุกรมบัลเมอร  2  เสน 

4.  เสนสเปกตรัมของอนุกรมบัลเมอร  1  เสน  และของอนุกรมพาสเซน  2  เสน 
วิธีทํา 
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    ตอนท่ี  6  รังสเีอ็กซ  การทดลองของพลังคและเฮิรตซ 
 

หลอดรังสีเอกซ (X – rays tube) 
  หลอดรังสีเอ็กซเปนเครื่องมือผลิตรังสีเอ็กซมีสวนประกอบสําคัญ ดังรูป  ขั้วไฟฟา  C  จะ
ถูกทําใหรอน โดยผานกระแสไฟฟาจาก 
ความตางศักย  V1    อิเล็กตรอนซ่ึงหลุด 
จากขั้วไฟฟา C (แคโทด)  จะถูกเรงใหม ี
ความเร็วสูง   โดยสนามไฟฟาจากความ 
ตางศักย Vo  ซึ่งมีคาสูง   และชนเปาโล 
หะ  A  (แอโนด) ทําใหเกิดรังสีเอ็กซขึ้น 
!
สเปกตรัมของรังสีเอ็กซ 

  สเปกตรัมของรังสีเอ็กซ  มี  2  แบบ 
1)  สเปกตรัมแบบตอเน่ือง (continuous X - ray)  ในหลอดรังสเีอ็กซ อิเล็กตรอนท่ีว่ิงเขาชน 
กับอะตอมของเปาอิเล็กตรอนจะสูญเสียพลังงานจลน    โดยแผคลื่นแมเหล็กไฟฟาในรูป 
รังสีเอ็กซออกมาเปนผลใหตัวมันเองเคลื่อนที่ชาลง เน่ืองจากจํานวนอิเล็กตรอนท่ีชน 
เปามีมากมายและแตละตัวมีการสูญเสียพลังงานคาตางๆ  กัน   ดังน้ันรังสีเอ็กซท่ีแผออก 
มาจะมีสเปกตรัมแบบตอเน่ืองอิเล็กตรอนบางตัวอาจชนกับอะตอมของเปาโดยตรงและ 
หยุดลงทันท ี  ในการนี้พลังงานจลนทั้งหมดของอิเล็กตรอนจะเปลี่ยนเปนพลังงานคลื่น 
แมเหล็กไฟฟา  ซึ่งอยูในรูปรังสีเอ็กซที่มีความถี่สูงสุด (fmax)  เนื่องจากพลังงานมีคาสูงสุด 
ไดจากการผานความตางศักย  Vo 

 

การคํานวณหาความถี่สูงสุดของรังสีเอ็กซ 
เน่ืองจากอิเล็กตรอน จะเปลี่ยนพลังงานไฟฟาเปนคลื่นแมเหล็กไฟฟา (รังสีเอ็กซ)  

  จึงไดวา            W   =  E คลื่นแมเหล็กไฟฟา 
            eV  =   hf 
 

   หรือ        eV  = λ
hc  

  เม่ือ  e    คือ   ประจุอิเล็กตรอน  (1.6 x 10–19 C)   
        V   คือ   ความตางศักยท่ีใชเรงอิเล็กตรอน(โวลต) 

!
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        h    คือ   คานิจของพลังค   = 6.6 x 10–34 J.s 
       f   คือ    ความถี่สูงสุดรังสีเอกซ (Hz) 

        c   คือ   ความเร็วคลื่นแมเหล็กไฟฟา  =  3 x 108 m/s         
           λ    คือ ความยาวคลื่นนอยที่สุดรังสีเอกซ (m) 
 

 2)   สเปกตรัมแบบเสน (characteristic X – rays)  เกิดจากอิเล็กตรอน ที่ถูกเรงจนมีพลังงาน 
  สูงมากจะสามารถผานเขาชนกับอิเล็กตรอนในวงโคจรช้ันในของอะตอม   ทําให 

อิเลก็ตรอนดังกลาวหลดุไปอิเลก็ตรอนในวงโคจรถัดออกมา ซึ่งมีระดับพลังงานสูงกวา 
วงโคจรชั้นในจึงโดดเขาแทนที่พรอมกับปลอยพลังงานสวนเกินออกมาในรูปรังสีเอ็กซ 
การเปล่ียนแปลงในอะตอมเชนน้ีเปนในทํานองเดียวกับการเกิดสเปกตรัมของอะตอม 
ไฮโดรเจน รังสีเอ็กซที่เกิดขึ้นจะมีความยาว 
 คลื่นเปนคาเฉพาะ    และจะแตกตางกันไป 
ตามชนิดของโลหะที่ใชทําเปา  ดังนั้นสเปก 
ตรัมสวนนี้จึงมีลักษณะเปนเสน ซึ่งปรากฏ- 
การณนี้สนับสนุนทฤษฎีของโบรในแงที่วา 
อะตอมมีระดับพลังงานเปนชั้น ๆ 

 

64.  ในหลอดผลิตรังสีเอ็กซ ถาใชความตางศักยเรง  e   20,000  โวลต  จงหาความถี่ของรังสีเอ็กซ 
วิธีทํา                          (4. 83x1018  Hz) 
 
 

65.  ในการผลิตรังสีเอ็กซโดยใหอิเล็กตรอนหยุด  ทันทีเมื่อชนเปาปรากฎวาไดรังสีเอ็กซมีความ 
       ยาวคลื่น  0.124  นาโนเมตร    จงหาความตางศักยที่ใชตอกับหลอดรังสีเอ็กซ    (9980 โวลต) 
วิธีทํา 
 
 

66.  เม่ือตอหลอดรังสีเอ็กซ  เขากับความตางศักย  20  กิโลโวลต  จงหา 
  ก.  ความเร็วของอิเล็กตรอนตัวท่ีเร็วท่ีสุดท่ีมาถึงแอโนด (เปา) ถาอิเล็กตรอนเร่ิมตน 
   ดวยความเร็วเปนศูนย                    (8.43x107 m/s) 
  ข.  ความยาวคลื่นนอยที่สุดในสเปกตรัมของรังสีเอ็กซ         (61.9  pm) 
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วิธีทํา 
 
 
 
 
 
67(มช 27)   จงเลือกขอความท่ีถูกตอง 
  1.  รังสีเอ็กซเปนคลื่นแมเหล็กไฟฟาที่มีความถี่สูงมากและเปนสเปกตรัมตอเนื่อง 
  2.  รังสีเอ็กซเปนคลื่นแมเหล็กไฟฟาที่มีสเปกตรัมตอเนื่องซึ่งคาความถี่สูงสุดขึ้นกับชนิด 
   ของโลหะ ที่ใชทําเปาและยังมีสเปกตรัมเสนดวย 
  3.  รังสีเอ็กซเปนคลื่นแมเหล็กไฟฟาที่มีสเปกตรัมเสนซึ่งเกิดจากการปลอยพลังงานของ 
   อิเลกตรอนของอะตอม เม่ืออิเลกตรอนน้ันเปล่ียนวงโคจรจากท่ีมีระดับพลังงานตํ่าไป 
   สูวงโคจรที่มีระดับพลังงานสูงและยังมีสเปกตรัมตอเนื่องดวย 
   4.  ไมมีขอใดถูก                      (ขอ 3.) 
วิธีทํา 

 

!!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"" 
 

สรุปผลการทดลองของพลังคและเฮิรตซ 
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ความไมสมบูรณของทฤษฎีอะตอมโบร 
ถึงแมวาทฤษฎขีองโบรจะสามารถอธิบาย 

  1.  การเกิดสเปกตรัมของอะตอมไฮโดรเจนไดดี 
  2.  การจัดตัวของอิเล็กตรอนในอะตอมของธาตุไฮโดรเจน 
  3.  คาพลังงานท่ีทําใหอะตอมท่ีมีอิเล็กตรอนเพียงตัวเดียวแตกตัวเปนอิออนได 
แตทฤษฎีของโบรไมสามารถอธิบาย 

  1.  การเกิดสเปกตรัมของอะตอมอ่ืน ๆ 
  2.  วาทําไมอะตอมท่ีอยูในบริเวณท่ีมีสนามแมเหล็ก ใหสเปกตรัมท่ีผิดไปจากเดิม 
   คือ  สเปกตรัมหน่ึงๆ  แยกออกเปนหลายเสน 
  3.  คาความเขมของแสงของเสนสเปกตรัมวาทําไมมีความเขมไมเทากัน 
  4.  ทําไม    L  =  mvr   =  hn  

 

68(En 36)   ตามการทดลองของฟรังกและเฮิรตซ  ขอสรุปใดไมจริง 
  1.  อิเลกตรอนท่ีมีพลังงานนอยกวา  4.9  eV จะมีการชนแบบยืดหยุนกับอะตอมของไอปรอท 
  2.  อิเลกตรอนท่ีมีพลังงานมากกวา  4.9  eV  จะสูญเสียพลังงานสวนหน่ึงใหกับอะตอมของ 

ไอปรอท 
  3.  อะตอมของไอปรอทมีคาพลังงาน ระดับพ้ืนเทากับ  4.9  eV 
  4.  อะตอมของไอปรอทมีคาพลังงานเปนช้ัน ๆ ไมตอเน่ือง          (ขอ 3.) 
วิธีทํา 
 
69.  ในการทดลองของฟรังคและเฮิรตซ     ถาเราใช หลอดทดลองท่ีบรรจุไฮโดรเจนแทนหลอด 
 ท่ีบรรจุไอปรอท จะตองใหพลังงานแกอิเลคตรอนนอยที่สุดเทาใด จึงจะทําใหรับพลังงานนั้น 
 (ใหระดับพลังงานในหนวย  eV  ของอิเลคตรอนในอะตอมไฮโดรเจนเรียงจากวงในสุดเปน 
    –13.59 , –3.40 , –1.51 , ....0  ตามลําดับ)                (10.19 eV) 
วิธีทํา 
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70(En 44/1)  อิเล็กตรอนตัวหน่ึงถูกเรงดวยความตางศักย  13.2  โวลต  เขาชนกับอะตอมไฮโดร– 
 เจน ที่อยูในสถานะพื้น การชนคร้ังน้ีจะสามารถทําใหอะตอมไฮโดรเจนอยูในระดับพลังงาน 
 สูงสุดในระดับ  n  เทาใด (พลังงานสถานะพื้นของไฮโดรเจน  =   –13.6  eV) 

 1.  n  =  7    2.  n  =  6     3.  n  =  5    4.  n  =  4    (ขอ 3.) 
วิธีทํา 
 
 
 
 
 
 
71(En 43/2)  ในการทดลองของแฟรงค-เฮิรตซ   ถาใชแกสไฮโดรเจนแทนไอปรอท   และใช 
 ความตางศักยเรงอิเล็กตรอนเทากับ 10.3 โวลต แกสไฮโดรเจนจะปลอยคลื่นแมเหล็กไฟฟา 
 ไดมากที่สุดกี่ความถี่  (ถากําหนดใหสถานะพื้นของอะตอมไฮโดรเจนมีพลังงาน   13.6  
 อิเลก็ตรอนโวลต หรือ  21.76 x 10–19  จูล) 

 1.  1  ความถี ่   2.  2  ความถี ่    3.  3  ความถี ่   4.  4  ความถี ่  (ขอ 1.) 
วิธีทํา 
 
 
 
 
72.   การทดลองของฟรังคและเฮิรตซใหผลสรุปที่สําคัญขอใด 
  1.  อิเล็กตรอนชนอะตอมแบบยืดหยุนเปนสวนใหญ 
  2.  อิเลก็ตรอนชนกับอะตอมแบบไมยืดหยุน 

 3.  อะตอมมีระดับพลังงานเปนชั้น ๆ 
4.  กระแสไฟฟาผานแกสที่มีความดันต่ํา             (ขอ 3.) 

วิธีทํา 
 

!!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"" 
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  ตอนท่ี  7  ปรากฏการณโฟโตอิเลคทริก (1) 
 

ปรากฏการณโฟโตอิเล็กทริก 
  เม่ือจัดหลอดสุญญากาศดังรูป แลวใชแสง 
ตกกระทบใสขั้วคาโทด     เม่ืออิเลก็ตรอนของอะ 
ตอมในขั้วคาโทดไดรับพลังงานแสงจํานวนมาก 
พอ ก็จะหลุดออกจากอะตอมแลวเคลื่อนที่พุงเขา 
หาข้ัวอาโนด แลวเกิดกระแสไฟฟาไหลในวงจร 
! ! ปรากฏการณนี้เรียก  ปรากฏการณ................................ (photoelectric effect) 
  ตัวอิเล็กตรอนท่ีหลุดออกมาจากคาโทด  เรียก  .................................. (photo electron) 
 
 

73.  ปรากฏการณโฟโตอิเลคทริก  คือ ........................................................................................ 
โฟโตอิเลคตรอน  คือ  ............... ............... ............... ............... ............... ............... ........ 

 

74.  โฟโตอิเลก็ตรอน คือ อิเลก็ตรอนชนิดใด 
  ก.  อิเล็กตรอนท่ีมีประจุมากกวาอิเล็กตรอนธรรมดา 
  ข.  อิเล็กตรอนท่ีทํา ปฏิกิริยากับฟลมถายรูป 
  ค.  อิเล็กตรอนที่หลุดจากผิวโลหะโดยการฉายแสง 

 ง.  อิเล็กตรอนท่ีมีประจุเปนบวก 
  จ.  อิเล็กตรอนที่มีอยูในลําแสง                (ขอ ค.) 
วิธีทํา 
 
 

ขอตองทราบเก่ียวกับปรากฏการณโฟโตอิเล็กทริก 
 

 1.    เมื่อใหพลังงานแสงแกอิเล็กทริก   ในข้ัว 
  คาโทดอเิล็กตรอนจะเสียพลังงานปริมาณหน่ึง 
เทากับพลังงานที่โลหะใชยึดอิเล็กตรอนไว พลัง 
งานน้ีเรียก  พลังงานยึดเหนี่ยวหรือ..................... 
 (Work  function)    แทนดวยสัญลักษณ  W  
 และพลังงานสวนที่เหลือก็จะเปลี่ยนเปนพลังงานจลนของอิเล็กตรอนที่เคลื่อนที่ออกไป 
    จึงไดวา     Eแสง = W + Ek ของอิเล็กตรอน  
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75. ถาฉายแสงอันมีพลังงาน  8  อิเลคตรอนโวลต  ตกกระทบโลหะอันมีพลังงานยึดเหนี่ยว 3.7 
 อิเลคตรอนโวลต   อิเลคตรอนที่หลุดออกมาจะมีพลังงานจลนสูงสุดเทาใด       (4.3 eV) 
วิธีทํา 
 
 
76. ถาฉายแสงอันมีพลังงาน  6  อิเลคตรอนโวลต  ตกกระทบโลหะอันมีพลังงานยึดเหนี่ยว 7.2 
 อิเลคตรอนโวลต   อิเลคตรอนที่หลุดออกมาจะมีพลังงานจลนสูงสุดเทาใด  
วิธีทํา 
 
 
  2.  หากเราใหแสงที่มีความถี่ต่ํา จะทําให 
  พลังงานแสงมีคานอย  (เพราะ E = hf)  และ 
 หากพลังงานแสงนี้มีคานอยกวาพลังงานยึด 
เหน่ียว (W)    อิเลก็ตรอนจะไมหลุดออกมา  
จึงตองเพิ่มความถี่ (f)  แสงใหมากขึ้นจนกระ 
ทั่งพลังงานมีคาอยางนอยเทากับพลังงานยึดเหนี่ยวอิเล็กตรอนจึงจะหลุดออกมาไดความถี ่

  แสงตรงน้ี เรียก ความถี่............. ( fo) และความยาวคลื่นตรงนี้เรียก ความยาวคลื่นขีดเริ่ม (λo) 
 

 

77.  หากฉายแสงอันมีความถี่เทากับความถี่ขีดเริ่ม  ตกกระทบโลหะ  สิ่งที่จะเกิด คือ 
  1.  พลังงานแสงจะมีคาเทากับ.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 

 2.  อิเลคตรอนจะหลุดออกจากอะตอมโลหะหรือไม  .......... .......... .......... ....... 
  3.  อิเลคตรอนที่หลุดออกมาจะมีพลังงานจลนเทากับ .......... .......... .......... ....... 
 
 

78.  ความถ่ีขีดเร่ิม หรือความถ่ีตัดขาดของแสงท่ีใชในปรากฎการณโฟโตอิเล็กตริก   คืออะไร 
  ก.  ความถี่ของแสงที่ทําใหเกิดโฟตอนสูงสุด 
  ข.  ความถ่ีของแสงท่ีไมทําใหเกิดโฟโตอิเล็กตรอน 
  ค.  ความถี่ที่ทําใหโฟตอนมีพลังงานเทากับพลังงานยึดเหนี่ยว 
  ง.  ความถี่ที่พอด ีทําใหอิเล็กตรอนหลุดจากโลหะ 
  จ.  ขอ  ค  , ง.  ถูก                     (ขอ จ.) 
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79.  ถาโฟตอนของแสง ท่ีใหกับโลหะมีคาเทากับพลังงานยึดเหน่ียวของโลหะน้ันจะเกิดผลตามขอใด 
  ก.  พอดีทําใหเกดิโฟโตอิเลก็ตรอน  ข.  พลังงานจลนของโฟโตอิเล็กตรอนเปนศูนย 
  ค.  ไมมีกระแสไฟฟาในวงจร    ง.  ถูกทุกขอ           (ขอ ง.) 
 

  3.  หากตองการทดลองหาพลังงานจลนของ 
อิเล็กตรอนใหตอความตางศักยที่เหมาะสม  โดยตอ 
ข้ัวลบเขากับอาโนด    ขั้วบวกเขากับคาโทด  ดังรูป 
เมื่อใชความตางศักยเหมาะสม อิเลก็ตรอนอันมีประ 
จุลบ   เมื่อเขาใกลขั้วลบ  จะเกิดแรงตานทําใหอิเล็ก 
ตรอนหยุดนิ่งแลวจะเปลี่ยนพลังงานจลนใหกลายเปนพลังงานศักยไฟฟา    ความตางศักยที่ใช 
หยุดอิเล็กตรอน  เรียก  ความตางศักย................... (Vo) 

จึงไดวา  Ek  =  Ep    เม่ือ Ek  คือ   พลังงานจลนของอิเล็กตรอน(จูล) 
Ek  =  q V      e    คือ   ประจุอิเล็กตรอน (1.6 x 10–19 C) 
Ek  =   e Vo     Vo   คือ  ความตางศักยหยุดยั้ง (โวลต) 

 

80.  จากการทดลองปรากฏการณโฟโตอิเลคทริก   
 หากใชความตางศักยเทากับความตางศักยหยุดยั้ง  อิเลคตรอนจะ......................................... 
 หากใชความตางศักยมากกวาความตางศักยหยุดยั้ง  อิเลคตรอนจะ....................................... 
 หากใชความตางศักยนอยกวาความตางศักยหยุดยั้ง  อิเลคตรอนจะ....................................... 
 

  4.  พลังงานจลนของอิเล็กตรอน (Ek)  จะแปรผันตรงกับ พลังงานแสง  ,  ความถี่แสง 
   และจะแปรผกผันกับ  พลังงานยึดเหนี่ยว (W) 

 เพราะ    Eแสง = Ek + W    
      Eแสง – W = Ek        

 hf – W = Ek      
 

  5.  พลังงานยึดเหนี่ยว (W)  จึงขึ้นกับชนิดของโลหะที่นํามาใชเปนคาโทดและไม 
   เกี่ยวกับขนาดของโลหะขั้วคาโทดนั้น 
 

  6.  จํานวนโฟโตอิเลก็ตรอน  จะแปรผันตรงกับความเขมแสง 
จํานวน  e   α   ความเขมแสง 
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81.  ขอความตอไปน้ี  เปนจริง  หรือ  เท็จ 
   1.  เมื่อใชแสงความถี่สูงขึ้น  (และสูงกวาความถี่ขีดเริ่ม)  ตกกระทบคาโทด  โฟโต- 

อิเล็กตรอนจะมีพลังงานจลนมากขึ้น 
   2.  หากใชแสงที่มีความเขมสูงตกกระทบคาโทด  หากเกิดโฟโตอิเล็กทริก  จํานวน    

   โฟโตอิเลก็ตรอนจะมีมาก 
   3.  หากใชแสงที่มีความถี่สูง  พลังงานแสงมากๆ จะทําใหจํานวนโฟโตอิเล็กตรอนมีมาก 
   4.  หากใชแสงที่มีความเขมสูงตกกระทบคาโทด   โฟโตอิเล็กตรอนจะมีพลังงานจลนสูง 
   5.  หากใชแสงหนึ่งแลวไมเกิดโฟโตอิเล็กทริก  หากตองใหเกิดโฟโตอิเล็กทริกตอง 
    เพิ่มความเขมแสง 
82.  พลังงานยึดเหนี่ยว (work function) ของโลหะ คือ           (ขอ ง.) 
  ก.  พลังงานยึดเกาะระหวางอะตอม    ข.  พลังงานที่โฟตอนใหกับโลหะ  
  ค.  พลังงานสูงสุดของโฟโตอิเล็กตรอน   ง.  พลังงานระหวางอะตอมกับอิเล็กตรอน 
วิธีทํา 
83.  พลังงานยึดเหนี่ยวของโลหะจะมีคามากหรือนอยขึ้นอยูกับ 
  ก.  ขนาดของโลหะ         ข.  ชนิดของโลหะ 
  ค.  ความถี่ของแสงที่ใช        ง.  ความเขมของแสงที่ใช   (ขอ ข.) 
วิธีทํา 
84.  พลังงานจลนสูงสุดของโฟโตอิเล็กตรอนมีคาตามขอใด 

 ก.  เทากับพลังงานของโฟตอนที่ใหกับโลหะ 
  ข.  เทากับพลังงานยึดเหนี่ยวของโลหะนั้น 
  ค.  เทากับผลตางพลังงานของโฟตอนกับพลังงานยึดเหนี่ยว 
  ง.  เทากับผลบวกพลังงานของโฟตอนและพลังงานยึดเหนี่ยว       (ขอ ค.) 
วิธีทํา 
85(มช 34)  พลังงานจลนสูงสุดของโฟโตอิเล็กตรอนน้ัน 
  ก.  ไมขึ้นกับความเขมของแสงที่มาตกกระทบ 
  ข.  ขึ้นกับกําลังหนึ่งของความเขมของแสงที่มาตกกระทบ 
  ค.  ขึ้นกับกําลังสองของความเขมของแสงที่มาตกกระทบ 
  ง.  ขึ้นกับรากที่สองของความเขมของแสงที่มาตกกระทบ         (ขอ ก.) 
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86.  ผลที่ไดจากการศึกษาปรากฎการณโฟโตอิเล็กตริก  สรุปไดดังนี ้      (ขอ ค.) 
  1.  โฟโตอิเล็กตรอนเกิดข้ึนเม่ือแสงท่ีตกกระทบมีความถ่ีสูงกวาความถ่ีขีดเร่ิม 
  2.  ถาแสงที่มีความถี่สูงกวาความถี่ขีดเริ่มจํานวนโฟโต อิเล็กตรอนจะเปนสัดสวนโดยตรง
   กับความเขมแสง 
  3.  พลังงานสูงสุดของอิเล็กตรอน เพิ่มขึ้นเปนสัดสวนกับความถี่ที่เพิ่ม 
  4.  พลังงานสูงสุดของอิเล็กตรอนยอมเทากับผลบวกของพลังงานโฟตอนกับพลังงานยึดเหน่ียว 
 

  ก.  ขอ  1, 2    ข.  ขอ  1, 3   ค.  ขอ  1, 2, 3   ง.  ขอ  1, 2, 3, 4 

วิธีทํา 
87.  ในปรากฎการณโฟโตอิเล็กตริก  เมื่อแสงที่มีความถี่สูงกวาความถี่ขีดเริ่มตกกระทบผิวโลหะ  
 ถาเพิ่มความเขมของแสงขึ้นเปน  2  เทา  พลังงานของโฟโตอิเล็กตรอนจะเปนเทาไร 
  ก.  พลังงานและจํานวนอิเล็กตรอนเทาเดิม 
  ข.  พลังงานเพิ่มขึ้นเปน 2 เทา และจํานวนอิเล็กตรอนเทาเดิม 
  ค.  พลังงานเทาเดิมแตจํานวนอิเล็กตรอนเพ่ิมเปน  2  เทา 
  ง.  พลังงานเทาเดิมแตจํานวนอิเล็กตรอนเพ่ิมเปน  4  เทา        (ขอ ค.) 
วิธีทํา 
 

สูตรการคํานวณเกี่ยวกับโฟโตอิเล็กตริก 
   Eแสง  = W + Vo        เม่ือ Eแสง = พลังงานแสง  (eV) 
   ehf  = W + Vo      W  =  พลังงานยึดเหนี่ยว , ฟงกชั่นงาน  (eV) 
   λe

hc    = W + Vo       Vo  =  พลังงานจลนของโฟโตอิเล็กตรอน   (eV) 
                  Vo =  ความตางศักยหยุดยั้ง  (โวลต)   
               h  = คานิจของพลังค  (6.6 x 10–34  J.s) 
               f   = ความถี่แสง  (Hz) 
               e  = ประจุอิเลคตรอน  (1.6 x 10–19  C) 
             c  = ความเร็วแสง   (3 x 108  m/s) 
             λ   = ความยาวคลื่นแสง  (m) 
           เมื่อ  f0   =   ความถี่ขีดเริ่ม  (Hz) 
             λ0   =  ความยาวคล่ืนขีดเร่ิม  (m) 

พิเศษ  e0hf  = w 
   

0e hc
 λ  = w!
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88(En 32)  โลหะแมกนีเซียมมีพลังงานยึดเหนี่ยวอิเลกตรอน  3.79  eV  ถูกฉายดวยแสง uv ซึ่งมี
 ความยาวคลื่น 300 nm โฟโตอิเลกตรอนที่หลุดออกมาจะมีพลังงานจลนมากที่สุดกี ่eV (0.35) 
วิธีทํา 
 
 
 

89(En 43/1)  กําหนดใหฟงกชันงานของโลหะชนิดหนึ่งเปน 4.80 eV   จะตองฉายแสงที่มีความ 
 ยาวคลื่น เทาใดในหนวยนาโนเนตร     จึงจะทําใหอิเล็กตรอนหลุดข้ัวคาโทดท่ีทําจากโลหะ 
 ดังกลาวแลวสามารถไปถึงขั้วอาโนดไดพอดี     เมื่อศักยไฟฟาที่อาโนดต่ํากวาคาโทดเทากับ   
  1.80  โวลต                        (188.50) 
วิธีทํา 
 
 
 

90(มช 33)  อนุภาคโฟตอนตัวหน่ึงมีความยาวคล่ืน  600  อังสตรอม(10–10)      ว่ิงเขาชนอะตอม 
ของไฮโดรเจน  พบวามีอิเล็กตรอนถกูปลดปลอยออกจากอะตอมของไฮโดรเจน  ถาพลังงาน 
ไอออนไนเซช่ันของอะตอมไฮโดรเจนเปน  13.6   อิเลก็ตรอนโวลต      ถามวาอิเล็กตรอนดัง

 กลาวมีพลังงานจลนเทาใด                  (ขอ ข.) 
  ก.  5.3  eV    ข.  7.1  eV    ค.  7.6  eV    ง.  8.4  eV 
วิธีทํา 
 
 

91(En 38)  โฟตอนตัวหนึ่งตกกระทบผิวแพลทินัมซึ่งมีคา ฟงกชันงาน   5.6  eV   ทําใหอิเล็ก–
 ตรอนหลุดจากผิวออกมาดวยพลังงานจลนสูงสุด  1.2  eV   ถาเราใหโฟตอนตัวเดียวกันน้ีไป
 ตกกระทบผิวเงินซึ่งมีคาฟงกชันงาน  4.7  eV   จะตองใหความตางศักยกี่โวลต   เพื่อที่จะทํา
 ใหอิเล็กตรอนท่ีหลุดจากผิวหยุด                (ขอ 1.) 
  1.  2.1  V     2.  4.4  V     3.  6.8  V     4.  11.5  V 
วิธีทํา 
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92.  กําหนดใหคาพลังงานยึดเหนี่ยวของแผนทองแดงเทากับ  4.2  อิเลก็ตรอนโวลต  ตองฉาย
 แสงที่มีความยาวคลื่นเทาใดจึงเกิดปรากฏการณโฟโตอิเล็กทริก            (294.6 nm) 
วิธีทํา 
 
 
 

93(มช 34)  สําหรับผิวโลหะหนึ่งพบวา   ความยาวคลื่นขีดเริ่มของแสงสําหรับผิวโลหะนี้มีคา
 เทากับ  3.1 x 10–7  เมตร    ดังนั้นความตางศักยไฟฟาหยุดยั้ง     เมื่อแสงมีความยาวคลื่น  
 2.0 x 10–7 เมตร    มาตกกระทบมีคาเทากับ……โวลต           (2.2 โวลต) 
วิธีทํา 
 
 
 
 
 
 
 
 

94(En 40)  ในการศึกษาปรากฏการณโฟโตอิเล็กทริกของ 
  โลหะชนิดหน่ึง ไดกราฟความสัมพันธระหวางพลังงาน 
  จลนสูงสุดของโฟโตอิเล็กตรอนกับความถี่ของคลื่น 
  แมเหล็กไฟฟาที่ตกกระทบผิวโลหะดังรูป   ถาใหคลื่น 
  แมเหล็กไฟฟาความถี ่6x1014 เฮิรตซ  ตกกระทบผิวโลหะน้ีจะตองใชความตางศักยหยุดย้ังเทาใด 
  1.  0.42  V    2.  0.83  V    3.  1.65  V   4.  2.50  V  (ขอ 3.) 
วิธีทํา 
 
 
 

 
 
 

/0"-"'!123!-!

45!!สูงสุด!
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95(En 33)  วัตถุ  A  มีคาพลังงานยึดเหนี่ยว 3.3  eV   วัตถุ  B  มีคาความถี่ขีดเริ่มเปน 4x1014  Hz   
 แสงความถี่เดียวกันตกกระทบผิววัตถ ุ A  และ  B  จะทําใหโฟโตอิเลกตรอนจากวัตถ ุ A   มี
 พลังงานจลนสูงสุดเทากับ  1.2  eV     อยากทราบวาพลังงานจลนสูงสุดของโฟโตอิเลกตรอน
 จากวัตถ ุ  B  จะเปนกี ่  eV                   (2.85  eV) 
วิธีทํา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

!!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"" 
 

 ตอนท่ี  8  โฟตอน และสมมติฐานของเดอบรอยล 
 

จากผลการทดลองจริง ๆ ของโฟโตอิเล็กตริก 
 

  หากใชแสงที่มีความถี่ต่ํา  มีพลังงานนอยกวาพลังงาน 
  ยึดเหนี่ยวตกกระทบใสคาโทด      อิเล็กตรอนจะไมหลุด 
  ออกมา และเมื่อเพิ่มความเขมแสงใหมากขึ้น  อิเลก็ตรอน 
  ก็ไมหลุดอยูด ี         เพราะพลังงานไมเกี่ยวกับความเขม 
  แมความเขมจะมากขึ้น   แตพลังงานของแสงจะยังคงเทาเดิม 
ความเปนจริงตรงนี้จะขัดแยงกับทฤษฎีคลื่นแมเหล็กไฟฟา   เพราะหากแสงเปนคลื่นแมเหล็ก 
ไฟฟา   เมื่อความเขมแสงมากขึ้น  ความเขมสนามแมเหล็กกับสนามไฟฟาจะมากดวย  ซึ่งจะ 
ทําใหพลังงานแสงมีมาก   เมื่อตกกระทบคาโทด  ควรทําใหอิเล็กตรอนหลุดได     จะเห็นวา 
ขัดแยงกับความเปนจริงของโฟโตอิเล็กทริก  ดังน้ัน  ความเช่ือท่ีวา  แสงเปนคลื่นแมเหล็ก 
ไฟฟาจึงไมสมบูรณ 

 
 

96.  ตามความเชื่อที่วาแสงเปนคลื่นแมเหล็กไฟฟา  หากเพิ่มความเขมแสง  จะเกดิโฟโตอิเลค 
 ทริกไดหรือไม  ........................... เพราะ.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .... 
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97.  จากการทดลองจริงเกีย่วกบัปรากฏการณโฟโตอิเลคทริก  เมื่อฉายแสงที่มีพลังงานนอย   
แลวไมเกิดโฟโตอิเลคตรอน  หากเพ่ิมความเขมแสงแลวจะเกิดโฟโตอิเลคตรอนหรือไม........ 
ดังนั้นความเชื่อที่วาแสงเปนคลื่นแมเหล็กไฟฟาจึงไมสมบูรณ 
 

โฟตอน 
 ไอนสไตน  (Albert  Einstein)  ไดเสนอแนวความคิดวา 
  1.  แสงมีลักษณะเปนกลุมกอนของพลังงานที่เรียกวา 
   ควอนตัมของพลังงาน  หรือโฟตอน  (photon) 
  2.  โฟตอน  1  ตัว  จะมีพลังงานเทากับ  hf 
  3.  เม่ือโฟตอนพุงชนอิเล็กตรอนจะชนกันแบบ  1 – 1   และ  โฟตอนจะถายทอดพลังงาน 

ท้ังหมดแกอิเล็กตรอน 
 ดังน้ัน  หากโฟตอนมีความถ่ีตํ่า พลังงานนอย  ก็จะไมสามารถทําใหอิเล็กตรอนหลุดออกมา 
 ไดแมจะเพ่ิมจํานวนโฟตอน  (ความเขมแสง)  ใหมากขึ้น  แตพลังงานแตละกอนไมเพิ่ม  ก็ไม 
 ทําใหอิเลก็ตรอนหลดุออกมาได 
 

98.  ตามความเชื่อของ Albert  Einstein  แสงจะมีลักษณะดังน้ี 
 1.  ............ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ 
 2.  ............ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ 
 3.  ............ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ 
99(En 31)  ในการทดลองผานแสงสีแดง  (ความยาวคลื่น 0.66 ไมโครเมตร) จํานวน  2x1022   
โฟตอน  เขาไปในนํ้า  "*  กิโลกรัม  ถาสมมติวาน้ําดูดกลืนพลังงานจากแสงไวได  50  เปอร 
เซนต  จงหาวาอุณหภูมิของน้ําที่เปลี่ยน (ให ความจุความรอนจําเพาะของน้ํา = 4.2 kJ/kg.K) 

   1.  3oC    2.  4oC    3.  5oC    4.  10oC   (ขอ 3.) 
วิธีทํา 
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100(มช 42)  หลอดไฟฟาชนิดพเิศษหลอดหน่ึง  ใหแสงที่ม ีความยาวคล่ืนคาเดียวคือ  663  นาโน–
 เมตร  โดยหลอดน้ีมี คากําลัง  60  วัตต  และมีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนพลังงานไฟฟาเปน
 แสงสวางเทากับ  90%    พบวาอายุการใชงานของหลอดนี้คือ  500  ช่ัวโมง  ถาตลอดอายุการ
 ใชงานมีโฟตอนออกมา   A x 1024   ตัว   จงหาคา  A            (324) 
วิธีทํา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

101.  ตาสามารถรับรูแสงสีเหลือง ความยาวคลื่น  550  nm     และมีความเขมต่ําสุดประมาณ    
 10  watt     จํานวนโฟตอนท่ีกระทบตาใน  1  วินาที  มีคาเทาไร        (ขอ ก.) 
  ก.  2.8 x 1019   ข.  3.2 x 1019   ค.  3.6 x 1019   ง.  4.2 x 1019 
วิธีทํา 
 
 
 

 
 
 
ปรากฎการณคอมปตัน 

  คอมปตัน (Arthur  H. Compton)  และดีบาย  (Peter  Debye)  ทําการทดลองฉายรังสีเอกซ  ไปท่ี 
 แทงกราไฟต   ปรากฎวามีอิเล็กตรอน  และรังสีเอกซกระเจิงออกมาดังรูป 
 จะพบวา  ความยาวคลื่น  และพลังงานของ 
 รังสีเอ็กซท่ีกระเจิงออกมา   จะแปรผนัตามมุม 
 ท่ีกระเจิง    ซ่ึงเปนไปตามกฎอนุรักษพลังงาน 
และ กฎอนุรักษโมเมนตัม   แสดงวาการชนระ 
หวางโฟตอนของรังสีเอกซกับอิเล็กตรอนในแทงกราไฟตเปนการชนกันของอนุภาค 
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  การทดลองของคอมปตันน้ี   สนับสนุนแนวคิดของไอนสไตลที่วา  คลื่นแมเหล็กไฟฟา   
 สามารถประพฤติตัวเปนอนุภาคได 
 

102.  ตามปรากฏการณคอมตัน  เม่ือยิง.....................................ตกกระทบแทงกราไฟต   ปรากฏ 
วาจะม.ี................................และ.................................. กระเจิงออกมา    จึงเชื่อวารังสีเอ็กซ   
แสดงคุณสมบัติเปนกอนอนุภาคได 

 

สมมติฐานของเดอบรอยล 
  จาก        P  =  m c             และ     E  =  mc2 
              m  = 2c

E  
 

      P  =  2c
F  c          และ    E  =  λ

hc  
 

    P  =  ( )
2c 
chc

λ  

      P  =  λ
h  

 

   สมการนี้แสดงวา  โมเมนตัมของโฟตอนข้ึนอยูกับ ความยาวคล่ืนของโฟตอน 
  และ        λ  =  Ph  

         λ  =  mvh    และ     λλλλ = 
k2mE

h  

   สมการนี้  แสดงวา   “ อนุภาคท่ีมีมวล  m  เคล่ือนท่ีดวยความเร็ว  v  สามารถแสดงสมบัติ 
 เปนคลื่นซึ่งมีความยาวเทากับ  λ  ได ”  ตรงน้ีเรียก สมมุติฐานของเดอบรอยล และ λ  น้ีเรียก 
 ความยาวคลื่นของเดอบรอยล  (De  Broglic  wavelength) 
  หลังจากที่เดอบรอยล เสนอความคิดของเขาแลว          ไดมีนักฟสิกสหลายทานพยายาม   
 ทดสอบความเปนไปไดของสมมติฐานดังกลาว โดยคิดวาถาอนุภาคมีสมบัติของคลื่น อนุภาคก็ 
 นาจะแสดงสมบัติการแทรกสอด และการเลี้ยวเบนได เชนเดียวกับคลื่นทั่วไป 
  ในป พ.ศ. 2468  เดวิสสัน (Clinton  J. Davission) และ เจอรเมอร  (Lester A. Germer) 
 ไดทดลองยิงอิเล็กตรอนไปกระทบผลึกของนิกเกิล ปรากฎวาอิเล็กตรอนท่ีสะทอนออกมาแสดง 
 สมบัติการแทรกสอด และเลี้ยวเบนเหมือนแสงได   และเมื่อทําใหลําอิเล็กตรอน   ผานขอบตัว 
 กําบังเสนตรง    ปรากฎวาอิเล็กตรอน แสดงสมบัติการเลี้ยวเบนกอนแลวไปแทรกสอดกับบน 
 ฟลมที่อยูดานหลังคลายการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ 
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  ในป  พ.ศ. 2469  จีพ ี ทอมสัน (George  P. Thomson)  ทดลองยิงอิเล็กตรอนความเร็วสูง
ผานแผนโลหะบาง ๆ เชน อะลูมิเนียม  เงิน  และทองคํา  ปรากฎวาอิเล็กตรอนเล้ียวเบนผานแผน 
โลหะไปแทรกสอดบนฟลม เชนเดียวกับรังสีเอ็กซ 
  จากที่กลาวมาจะเห็นวา คลื่นแสดงสมบัติของอนุภาคได และอนุภาคก็แสดงสมบัติของ 
  คลื่นได สมบัติดังกลาวนี้เรียกวา  ทวิภาพของคลื่นและอนุภาค  (duality  of wave and  particle) 
 

103.  รถยนตคันหน่ึงมีมวล  1000  กิโลกรัม แลนดวยความเร็ว  72  กิโลเมตรตอช่ัวโมง  ถาคิดวา
 รถยนตคันนี้เปนคลื่นจะมีความยาวคลื่น เดอ บรอยล  เทาใด 

(คานิจของพลังคเทากับ  6.6 x 10–34  จูล. วินาท)ี 
   1.  0.92 x 10–38  เมตร        2.  3.3  x 10–38  เมตร 

 3.  0.33 x 10–38  เมตร        4.  1.1 x 10–38  เมตร    (ขอ 2.) 
วิธีทํา 
 
 
 
 

104(En 39)   ความยาวคล่ืนเดอบรอยลของอิเล็กตรอนเทากับ   0.10  nm     พลังงานจลนของ
 อิเลก็ตรอนมีคาเทาไร                   (ขอ 1.) 
  1.  2.4x10–17  J   2.  4.8x10–17  J   3.  2.0x10–16 J  4.  1.0x10–15 J 
วิธีทํา 
 
 
 
 

105.  จงหาความยาวคล่ืนของอิเล็กตรอน ซึ่งเคลื่อนที่ดวยพลังงานจลน  5 อิเลก็ตรอนโวลต 
  1.  0.55  nm     2.  0.85  nm    3.  0.95 nm   4.  1.10 nm (ขอ 1.) 
วิธีทํา 
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106(En 33)  อนุภาคมวล  m  มีพลังงานจลนเพิ่มขึ้นเปน  4  เทาของพลังงานจลนเดิม   ความยาว
 คล่ืนเดอบรอยลของอนุภาคน้ีในคร้ังหลัง   จะเปนก่ีเทาของความยาวคล่ืนเดอบรอยลคร้ังแรก 
  1.  21   เทา    2.  2  เทา     3.  4  เทา     4.  8  เทา (ขอ 1.) 
วิธีทํา 
 
 
 
 
 
 
 
 

107(มช 43)  ถาอัตราสวนความยาวคลืน่เดอบรอยลของอิเลก็ตรอนตออนุภาค  A  เปน  4000  
 อัตราสวนพลังงานจลนของอิเล็กตรอนตออนุภาค  A  จะเปนเทาใด       (ขอ 4.) 
 กําหนด  มวลของอิเลก็ตรอน  =  0.0005  u  ;  มวลของอนุภาค  A  =  1.0000  u 
  1.  1/1000     2.  1/2000     3.  1/4000     4.  1/8000 
วิธีทํา 
 
 
 
 
 
 
 
 

108.  อนุภาคมีประจุไฟฟา  q  มวล  m ถูกเรงจากสภาพนิ่งดวยสนามไฟฟาสม่ําเสมอความตาง–
 ศักย  V   จะประพฤติตัวเปนคลื่นมีความยาวคลื่นเทาไร         (ขอ 3.) 
  1.  λ  =  h    2.  λ  =    2qVmh   3.  λ  =  2qVm

h   4.  λ =  2qVm
2h  

วิธีทํา 
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109(En 44/1)  อิเล็กตรอนตัวหน่ึงจะตองเคล่ือนท่ีดวยอัตราเร็วเทาใดในหนวยเมตรตอวินาที  จึง
 จะมีโมเมนตัมเปนหน่ึงในสิบของโมเมนตัมของโฟตอนของแสงความถ่ี  4.5 x 1014   เฮิรตซ     
  (ใหใชมวลของอิเลก็ตรอน  =  9.0 x 10–31 กิโลกรัม)          (110 m/s) 
วิธีทํา 
 
 
 
 
 
 
 

110(En 43/2) ลําแสงเลเซอรความยาวคลื่น 660 นาโนเมตร ตกกระทบตั้งฉากกับพื้นผิวที่สามารถ
 ดูดกลืนแสงไดโดยสมบูรณ       ถากําหนดใหมีจํานวนโฟตอนตกกระทบพื้นผิว ดังกลาว
 ดวยอัตรา  1020   อนุภาค/วินาท ี แรงท่ีลําแสงเลเซอรกระทําตอพ้ืนผิวเปนเทาใด  (ขอ 3.) 
  1.  10–16  N    2.  10–8  N    3.  10–7  N        4.  10–6  N 
วิธีทํา 
 
 
 
 
 
 
 

  เดอบรอยส    ใชทฤษฎีของเขาอธิบายสมมติฐานของโบรที่วา อิเล็กตรอนท่ีว่ิงวนรอบ 
 นิวเคลียสโดยไมแผคลื่นแมเหล็กไฟฟาจะมีโมเมนตัมเชิงมุม  mvr    เทากับ   nh     โดยโบร 
 ไมสามารถพิสูจนไดวาทําไมถึงเปนเชนนั้น  แต  เดอบรอยล  อธิบายวา การท่ีอิเล็กตรอนใน 
 อะตอมไมมีการแผคลื่นแมเหล็กไฟฟาก็เนื่องจาก “อิเล็กตรอนท่ีว่ิงวนรอบนิวเคลียสจะแสดง 
 สมบัติของคลื่นนิ่ง ซึ่งเปนไปได เม่ือความยาวของเสนรอบวงมีคาเปนจํานวนเทาของความยาว 
 คล่ืนของอิเล็กตรอน”  น่ันคือ 
        2 π r  =   nλ 
   ดังน้ัน             2 π r  =   n ( )mvh  

 หรือ     mvr   =   n  π 2h   
   จะไดวา            mvr   =   nh   !
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ซ่ึงจะเห็นไดวาตรงกับสมมติฐานขอหน่ึงของโบร ยอมแสดงวาทฤษฎีทวิภาพของคลื่นและ
อนุภาคของ เดอบรอยส เปนจริง 
 

111. จากทฤษฎีของ เดอ บรอยล  เสนรอบวงของวงโคจรของอเิล็กตรอนรอบนิวเคลียสมีคาเปนเทาไร 
  1.  คานิจของพลังคหารดวยความยาวคล่ืนของอิเล็กตรอน 
  2.  คานิจของพลังคคูณดวยเลขจํานวนเต็มหารดวย  2 
  3.  ความยาวคล่ืนของอิเล็กตรอนคูณดวยเลขจํานวนเต็ม 

4.  ความยาวคล่ืนของอิเล็กตรอนหารดวยความเร็วของแสง       (ขอ 3.) 
วิธีทํา 
 
 
 
 

112(En 44/2) ถาอิเล็กตรอนรอบนิวเคลียสของอะตอมไฮโดรเจนเปนคล่ืนน่ิงของคล่ืนเดอบรอยล
 ในระดับพลังงานชั้นที่สองของอะตอม จะมีจํานวนปฎิบัพรอบนิวเคลียสกี่ปฎิบัพ  (ขอ 3.) 
  1.  1      2.  2      3.  4      4.  8 
วิธีทํา 
 
 
 
 
 
 

 
!!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"" 

 

    ตอนท่ี   9   หลักความไมแนนอนของไฮเซนเบิรก 
 

  เน่ืองจากอิเลคตรอนจะเคล่ือนท่ีตลอดเวลา  จึงทําใหเราไมสามารถวัดตําแหนงท่ีแนนอน 
  ของท่ีอยูของอิเลคตรอนได   และหากทําใหอิเลคตรอนหยุดนิ่งก็อาจทําใหสามารถวัดตําแหนง 
  ไดแมนยํามากขึ้น  แตก็จะไมสามารถวัดคาโมเมนตัมที่แมนยําได   ไฮเซนเบิรกจึงกลาววา 
เราไมสามารถวัดตําแหนง และ โมเมนตัมของอิเลคตรอนใหไดคาท่ีแมนยําพรอมกัน  และความ 
ไมแนนอนของการวัดตําแหนงกับความไมแนนอนของโมเมนตัม  จะสัมพันธกันดังสมการ 
      (∆x )( ∆p )  >  h  
   เม่ือ   ∆x  =  ความไมแนนอนของตําแหนง 
        ∆p  =  ความไมแนนอนของโมเมนตัม  =  m ∆v 
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113.  อนุภาคอัลฟามวล  6.7x10–27  kg  เคล่ือนท่ีดวยความเร็ว  6.0x106  เมตร/วินาท ี  ถาความ 
 ไมแนนอนของการวัดความเร็วเปน  0.5x106  เมตร/วินาท ี ความไมแนนอนของตําแหนง 
อนุภาคอัลฟาเปนเทาใด  กําหนดใหมวลอนุภาคมีคา  6.7x10–27  kg  คงตัว      (3.1x10–14 m) 

วิธีทํา 
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     ตอนท่ี   10  แสงเลเชอร และ สารกึ่งตัวนํา 
 

เลเซอร (Laser)  ในภาษาอังกฤษไดจากการนําอักษรแรกของคํา  Light  Amplification  by   
Stimulated Emission of  Radiation  มารวมกัน ปจจุบันนี้สามารถจะทําใหกําเนิดแสงเลเซอรได 
หลายวิธ ี เชน  ใชของแข็งที่เปนผลึก  แกส  ของเหลว  หรือสารก่ึงตัวนํา และนําไปใชงานได 
หลากหลายรูปแบบ  อยางไรก็ตามเลเซอรทุกชนิดก็ทํางานดวยหลักการเชนเดียวกัน และบาง 
กรณีใชเลเซอรเปนแหลงกําเนิดแสง 
หลักการเกิดเลเซอรอาจอธิบายไดโดยใชแบบจําลองพลังงานที่มีสามสถานะ  (Three   level     

Model)  ดังน้ี เม่ือเลเซอรทํางานอิเล็กตรอนในอะตอมจากสถานะพ้ืน (1)  ถูกกระตุนโดยพลัง 
งานภายนอก  เชน  แสง  ไฟฟา  ใหมีพลังงานสูงขึ้น ไปยังสถานะถูกกระตุนที่ไมเสถียร (3)  ดัง 
น้ันเม่ืออิเล็กตรอนไปอยูท่ีสถานะ (3)  ชั่วขณะมันจะปลดปลอยพลังงานออกมาในรูปของแสง 
ธรรมดาที่ไมใชแสงอาพันธ  เม่ืออิเล็กตรอนสูญเสียพลังงาน มันจะตกลงมาอยูที่สถานะถูก 
กระตุนกึ่งเสถียร (2)  (meta – stable state)  อิเล็กตรอนจะอยูสถานะนี้ไดนานพอประมาณ  ซึ่ง 
เปนลักษณะสําคัญของสถานะที่ทําใหเกิดเลเซอร 
 
 
 
 
 

   รูปแสดงสถานะท้ังสามท่ีเก่ียวของกับการทํางานของเลเซอร 

67869:;!

3. สถานะถูกกระตุน 

2. สถานะถูกกระตุนกึ่งเสถียร 
<=>4?!

1. สถานะพื้น 
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 เม่ืออิเลก็ตรอนจากสถานะ (2)  กลับมาที่สถานะพื้น (1)  มันจะปลดปลอยพลังงานออกมา 
ในรูปของแสง กลไกในเครื่องเลเซอรที่ประกอบดวยกระจกพิเศษ  2  บาน ( บานหนึ่งสะทอน   
100%  อีกบานสะทอนไมถงึ 100%  แตใหทะลุผานไดบาง)  จะสะทอนแสงกลับไปมาในเครื่อง 
ทําใหอะตอมตัวอื่นที่อยูในสถานะ (2)  ปลดปลอยแสงออกมาเสริมแสงเดิมที่ไปกระตุนทําใหได 
แสงในทิศเดียวกันที่มีความเขมสูง เปนแสงอาพันธที่มีความถี่เดียวและเฟสตรงกัน นั่นคือแสง 
เลเซอร   

 สารกึ่งตัวนํา  คือ สารที่สามารถนําไฟฟาไดในบางเหตุการณ  ซึ่งมีกลไกการนําไฟฟาสามารถ 
อธิบายไดดังนี ้
 

 พลังงาน 
 
 
 
 

ก.  ระดับพลังงานในของแข็ง    ข.  ระดับพลังงานในอะตอมเดี่ยว   
 
 

ในกรณีของธาตุอะตอมเด่ียว เชน  แกสไฮโดรเจน (เปนแกสที่อุณหภูม ิ 25o C)  ระดับ 
พลังงานจะเปนดังรูป  ก.    สวนของแข็งที่เปนโลหะและอโลหะจะมีระดับพลังงานเปนแถบ 
(energy band)  ดังรูป ข แถบที่มีอิเล็กตรอนเต็มจะมีพลังงานต่ํากวาเรียกวาแถบวาเลนซ  (valence  
band)  เปนแถบที่ไมนําไฟฟา  สําหรับแถบพลังงานที่อยูสูงขึ้นไปเรียกวาแถบนําไฟฟา   
(conduction band) 
  ตัวนํา (conductor)   จะมีอิเลก็ตรอนเต็มในแถบวาเลนซ และมีอิเล็กตรอนอยูบางในแถบ
นําไฟฟา เมื่อใหสนามไฟฟาก็จะเกิดการนําไฟฟาขึ้น 
  ฉนวน (insulator)  จะมีอิเลก็ตรอนเต็มในแถบวาเลนซ และไมมีอิเลก็ตรอนอยูในแถบนํา 
ไฟฟา มีชองวางระหวางแถบพลังงาน (energy  gap)  ทั้งสอง ชองวางนี้จะกวางมากจนเมื่อให 
พลังงานไฟฟา (ในรูปของศักยไฟฟา)  หรือพลังงานความรอน หรือพลังงานแสง ก็ไมสามารถทํา
ใหอิเล็กตรอนในชั้นแถบวาเลนซ ถูกกระตุนขึ้นมาที่แถบนําไฟฟา จึงไมมีการนําไฟฟา 
 

C 

V 
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  กึ่งตัวนํา (semiconductor) จะมีอิเล็กตรอนเต็มแถบวาเลนซคลายฉนวนแตมีชองวางพลัง!
งานเหนือแถบน้ันคอนขางแคบ ท่ีอุณหภูมิปกติ พลังงานความรอน สามารถกระตุนอิเล็กตรอน!
จํานวนหนึ่งซึ่งไมมากนักที่กระโดดขามชองวางไปอยูแถบนําไฟฟาที่อยูถัดขึ้นไป  อิเลก็ตรอน 
เหลาน้ีเองท่ีเปนตัวพาหะ (carrier)  ของไฟฟาและทําใหนําไฟฟาไดบาง     ทําใหความตานทาน 
ไมสูงมากนักและนับเปนสารกลุมกึ่งตัวนํา  สารก่ึงตัวนําบางชนิดสามารถกระตุนอิเล็กตรอนจาก 
แถบวาเลนซใหขึ้นไปแถบนําไฟฟาไดดวยแสง และสามารถนํามาใชเปนประเภท   LDR  (Light  
Dependent  Resistance)  หรือเปนตัวรับรู (sensor)  แสง 
  ในทางปฎิบัติจะมีการใชฉนวน เชน ยาง พลาสติก ทําที่หุมสายไฟฟาทําจากโลหะ ซึ่งเปน 
ตัวนําไฟฟา สวนตัวตานทานที่ใชในวงจรไฟฟาและวงจรอิเล็กทรอนิกสนั้นจะมีคาความตาน 
ทานไฟฟาอยูระหวางตัวนํากับฉนวน คือมีคาต้ังแต  1  โอหม  ถึง  100  เมกะโอหม 
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